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ভূমিকা 
নিজের বইয়ের ছিতীয় লংস্করণের ভূষিক! লিখতে বসা হে কোন লেখকের 

পক্ষে জানন্দের ব্যাপার। কাজেই “দেশ ও শিল্প” যে উদ্দেশ্ত নিয়ে লেখ! 

হয়েছিল তা৷ কিছুটা নিশ্চয় সফল হয়েছে। তাই কুতজ্ঞতা প্রকাশ করছি 
পাঠকের কাছে। 

প্রথম সংস্করণে যে নামান্ত ভুল ব! ক্রটি ছিল ত1 লংশোধন করে লেই লক্ষে 

প্রত্যেকটি শিল্পের বিষ ব্যাখ্যা সহ আরও কিছু নতুন বিষয় নিয়ে আলোচন! 
করেছি। তাই আশ! করছি পাঠকবর্গ বইটির দ্বিতীয় লংস্করণ থেকে 
আরও বেশী উপকৃত ছবেন। 

লেখক 





মাতৃ দেবীর শ্রীচরণে 



খই লেখকেক্ 
€.শিজ বিছক্ে ) 
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সাবান শিল্প 
বধ শিল্প ( যম্তস্থ) 
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অমর কাহিনী 



কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

ধারা! মহৎ, ধার! উদার, অপরকে কিছু দিতে পেরে তার! পরম তৃপ্তি পান। 

নিজেদের সহসা! ঘটা করে তীর প্রচান্ করতে চান না। কিন্ত সেই ছ্বান 
ষে গ্রহণ করে তার খণের বোঝা বেড়েই যায়। ঠিক এই দলের লোক 

আমি। তাই আর পাঁচ জনের ম'ত গনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জাপন করে 
নিজেকে কিছুটা হাক্কা করার চেষ্টা! করলাম । 

শ্রীবি, কে, দৃত্ত-_কাস্টোভিক্ন্যান্, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ. ইত্ডিয়া!। 
ভ্ীএম, সেন শর্মা--চেয়ারম্যান » রি 

পরী নি, টি, দাস-_ডেগুটি « 
শ্রপি,কে, মেন »« » 
শ্রীসত্যরঞ্জন সরকার 

জী বি, ভট্টাচার্য 

শ্রহ্কূমার গঙ্গোপাধ্যায় 
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ঞ ঞ ঞ্ 

ঞ ০ ঞঠ ঞী ঠ্চ 

শ্রীদিলীপকুমার মি 
জীপ্রশান্তকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রীউমাকান্ত গুধ--লহ গ্রন্থাগারিক, ফ্েওডস্ লাইব্রেম্বী। হুগলী । 





এই পুস্তকের মধ্যে যে সমস্ত স্কীম ও ফরমূগা! দেওয়া হয়েছে তাঁর 

মাহায্ে যে কেউ কারখান। করতে পারেন। তবে যর্দি কেউ 

এর নাম, বিষয় বস্ত, সংখ্যা, ফরমুলা আংশিক অথবা পূর্ণভাবে 

বেতারে, খবরের কাগজে, অথবা বই আকারে কোথাও কোন 

প্রকার লেখার বা বলার চেষ্টা করেন, তবে ভারত সরকারের 

“কপি রাইট আ্যাক্ট অনুসারে” তার বিরুদ্ধে মামল! দায়ের 

করা হবে এবং সমস্ত খর» উক্ত ব্যক্তিকে বহন করতে হবে। 

প্রকাশক-_ 





সূচীপত্র 
বিষয় 
গোড়ার কথ। 
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ফেস্ পাউডার 

সাবান শিল্প 

সেভিং সোপ 

'লিকুয়িভ, সোপ 

পারিকেল ছোবড়ার শিল্প 
ফোন্ডিং বেবী মস্কীটে! নেট 

ত্রিপুরা ও বাশের শিল্প 

কাচ ও তার শিল্প 

মেখালন় রাজ্যের বনজ সম্পদ ও তার শিল্প 

টর্চের ব্যাটারী 

বেরিয়াম এক্স্-রে-মিল 
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জালিউছিনিয়ায় হাটে -অস্বাইভ জেল 

ডিস্টিচ্ড ওয়াটার 

সোঁডিয়াম-স্যালিসাইলেট ও আযাম্মোঁনিয়াম টি 

বিটা ন্তাফখল 
নাইট্রোবেনজিন 

বুধবার রোইং এজেণ্ট 

আমোনিয়!ম পার সালফেট 

ক্রষ্যাটে। গ্রাফিক সিলিক! 
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মিষ্টি হুপারী 

বিস্কুট শিল্প 

চকোলেট ও লজেন্স 

লিষন সিরাপ 

ভিনিগার 

ত্বদেশের কুটির শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক 

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত 
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গোড়ার কথা 
আঁকে যে সমন্া বাংল! দেশে ভরাবহরণে দেখ! দিয়েছে তা হ'ল লাঙার 

লমন্তা। ঠিক কত লক্ষ হতভাগ্য বেকার সামা একটা কাছের আপার নি. 
দিন গুণছেন তা! হিসেব করে বল! কঠিন। তাই সমন্তার দিকে লক্ষ্য কোন 

কতকগুলো ছোট, বড় ও মাঝারি ব্যবসার সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে পরে, 

আলোচন! কর! হুচ্ছে। এতে অবশ্ত লাঁত ছবে ছ-তাবে। যিনি প্রতিচঠানটী 
গড়ে তুলবেন, তিনি ঘেষন কিছু রোজগার করতে পারবেন নেই লক্ষে খার! 
প্রতিষ্ঠানটি চালাতে সাহায্য করছেন তাদেরও বেকারত্ব ঘুচবে। আবার অন্ত 
দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠবে সু ও 

কুটীর শিল্প। 

তবে ছোটই হোক বা বড়োই হোক শ্রশশিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনান্ 

আগে একেবারে গোড়ার দিকে কতকগুলি বিষয়ে কিছু রেখাপাত ক্ছ! 

ঘ্বরকার। কারণ ভবিষ্যতে হয়তো! দরকার হতে পারে। যে কোন রকষেন 

শ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে যে জিনিষগুলি প্রথমেই দরকার হয় ভা 
হ'ল--(ক) কাচামাল, (খ) যুলধন, (গ) বিক্রয় বাজার, (ঘ) শিল্প গড়ে 

তোলার জমি, (৩) শিল্প সম্বন্ধে যোটামূটি জান । 
(ক) কীচামাল--সাধারণভাবে কলকাতার চিনাবাজারে বা বাগরী 

মার্কেটে একটু খোঁজ-খবর করলেই কাচাষাল যোগাড় করা! মোটেই অনন্তৰ 
নম্ব। অবন্ত এখানে রসায়ন শিল্পের জন্ত যে কাঁচামাল প্রয়োজন তার কথাই 

বল! হুচ্ছে। তবে জন্যান্ত শিল্পের কাচামাল ঘদি এখানে একাস্তভাবে না 

পাওনা! যায় এখানকার বিক্কেতারই দঠিক খবরাখবর দিয়ে থাকেন। তাতে 
আবম দ্ছুষিধ! হয়। কারণ সেই কীচামালটির প্রকৃত উৎপাানকারি জানযে। 
পান্ধলে সট1 অনেক কমে হয়। 

(খ) ঘুজধম”-সবথেকে আনল দমন্তা হ'ল এটি । কি ব্যান বারী 
হওয়াতে তা এখন অনেকট! সহজ হয়ে গেছে। কলকাতা! হলে তো কথাটি 
নেই? কলকাতার বাইন হবে ৪'কোন একটি ব্াইীয়করখ ব্যান্ের শা! 
কিসে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ষে খণের অয আব্দেন কষে হনে । এই জাবেকৰ 



সব স্বদেশ ও শিল্প 

স্ককমের হয় (১) লিকিউরিটি স্বীম (২) গ্যারাটি স্বীম। প্রথমটিতে সম্পত্তি বন্ধক 
কাখতে হয় আর সেটা প্রযোজা নন -টেকনিক্যাল লোকেদের জন্ত। আর 
ঘিভীরটিতে কোন সম্পত্তি বন্ধক দিতে হয় না। এক্ষেত্রে কোন সম্পত্তির 

মালিককে জামিনদার হিসাবে দাড়াতে হয়। এ-নিয়ম কেবলমাজ টেক নক্যাল 

লোকদের জগ্ক । এখন টেকনিক্যাণ ও নন-টেকনিক্যাল লোক কাদের বল! 

হয়? যারা বি-এস-দি অথবা এম-এস্-সি পাস করেছেন ও কয়েকটি সংস্থায় 

স্বাঁতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, এছাড়া ধারা কোন সরকারী 

শিক্ষাকেন্ত্র থেকে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরা টেকনিক্যাল পর্যায়ে পড়েন। 
অক্সেরা হলেন নন'টেকনিক্যাল দলের। 

এখানে আরও একটা কথ বলার আছে। পশ্চিম বাংল! সহ ভাষাম 

ভারতবাপীর বাঙ্ক ও সরকার সম্বদ্ধে একটা দারুণ ভীতি আছে। সেখানে 

নাঁকি অস্বাভাবিক দেরী হয়। এক বছরের আগে কোন কাজই হয় না। 

আমার মতে এ ধারণাটা একেবারে ভুল। জনসাধারণের না! জানার ফলেই 
অনেক সময়ে একই কাজের জন্য বার বার ঘুরতে হয়। সব জেনেশুনে 
প্রয়োজন মত কাগজপত্র ঠিকঠাক করে যদি যাওয়া যায় তবে খুব অল্প 
জয়ের ধোই কাজ হয়ে যায়। 

তাই প্রথমে ব্যাঙ্কে যাওয়ার আগে নিয়লিখিত সরকারী দংস্থাগুলির মাধাষে 
যাওয়া ভাল। যে বিষয়ে শিল্পগুলি হবে তার একটা স্বীম চাইলেই বিন! 
পয়সায় পাওয়া যায়। সবার সথবিধার জন্ত নাম ও ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, 
চ্করকার মনে করলে পাঠক যাতে স্থুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্ত একথাও 

মনে রাখতে হবে যে কোন স্কীম চাইলেই পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই। 

ভাদের কাছে যত রকমের আছে তার মধ্যে যে কোন একটি স্বীম তারা বিনা 
শয়সায় দেবেন। (১) ক্ষুত্রশিল্প সাতিস ইনষ্টিটিউট, ১১১, ১১২, বি, টি, রোড, 
কলিকাতা-৩৫। (২) ইগাস্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটবী, ক্যানেল সাউথ রোড়, 

শাগলাভাঙ্গ, কলিকাতা । (৩) আবার প্রতি জেলায় একটি করে ডিদ্রিকট 
ইনভাগ্রিয়াল অফিস আছে । সেখানেও এই সব স্ৃবিধা পাওয়া যায়। এছাড়াও 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিষ্ালয়ের বিজ্ঞান 

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপকের নিকট গিয়ে যে কোন একটি ভাল 
বসায়ন শিল্পের নংন্ধে আলোচনা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। আঁশা- 

কৰি কিছু জানা থাকলে তার! নিরাশ করবেন না। 



এস, আই, এস, আই এর কাজ ৩ 

(গ) বিক্রয় বাজার --শিল্প স্থাপনা করার আগে এটি একটি প্রধান 
বিষয়। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু তৈরী করা যদিও বা সম্ভব হয়েছে কিন্ত 
তার বিক্রয় বাজার ঠিক ম'ত পাওয়া যাচ্ছে না । ফলে সেব্যবসা মার খেতে 

বাধা। তাই অন্ত কোন শিল্প স্থাপনা করার আগে বিশেষ করে সেই সমস্ত 
শিল্পগুলি কর! উচিত যা আজও ভারতবর্ষে আমদাশি করতে হচ্ছে। 

(ঘ) জমি--মোটামুটি ভাবে এই সমস্ত কারখানায় ছুই থেকে তিন কাঠার 
বেশী জমি লাগে না । কলকাতার বাইরে ধাদের নিজের বাড়ী আছে, অনেক 

সময় দেখা যায় বাড়ীর পেছন দ্বিকে সামান্য কিছু জায়গ! খালি পড়ে থাকেই। 

তৰে একান্ত যদ্দি জায়গা না পাওয়া যায় তবে জমি লিজ নিয়েও শেড কর! 

যেতে পারে । আজকাল অনেকেই কারখানার ব্যাপারে জমি লিজ দিচ্ছেন। 

(ও) শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান-_ব্যাঙ্কের আলোচন! প্রসঙ্গে এ 
বিষয়ের কথা, কিছু কিছু বল! হয়ে গেছে। তবুও ঘদ্দি কেউ নতুন করে 

শিখতে চান তবে প্রতি বছরে দু-বার করে ছ'মীমসের জগ্ত যে কোন একটি 

বিষয়ে ইত্ডাস্রীয়াল রিসার্চ লেবরেটরীতে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে সামান্ত বেতনের 
বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আরও জানার থাকলে নিউ- 
সেক্রেটারিয়েটে দশ তলায় ইণ্ডাহ্রি ভিপার্টমেণ্টে গেলেই সব কিছু জানতে পার! 
যাবে। 

এস, আই, এস, আই এর কাজ 

ভারতবর্ষে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর, দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার কাজ চলাকালিন বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ুত্র কুটার শিল্পগুলির 
উপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে প্রত্যেকটি রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্প 

সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য এই রকম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়ত। দেখা ছেয়। 

সেই কারণ কেন্ত্রীয় সরকারের পরিচালনায় প্রত্যেকটি প্রদেশে এস, আই, এস, 
আইএর অফিস খেলা হয় । এই অফিসটির নাম 87281] 1779986258 9৩109 

[0868989 বা সংক্ষেপে এস, আই, এস, আই বলা হয়। এখানে বিভিন্ন 

ধরনের শ্রমশিল্লের ও বর্সায়ন শিল্পের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে । 

পাঠকের সুবিধার জন্ত ঠিকানাটাও দিয়ে দিচ্ছি। ১১১ ও ১১২ বি,টি রোড, 
কলিকাতা--৩৫। ফোন নং--৫৬-৩৭৭৭। 



৪ দেশ ও শিল্প 

এবার দেখা! যাক 92251] [000562589 995199 [17881899 কি কাজ করেন 

ও শিল্পের সঙ্গে এই সংস্থার সম্বন্ধ কি? ধব1! যাক, আপনি, অর্থাৎ (বামবাবু) 

কোন নতুন ধরনের শিল্প করতে চান ও তার জন্য খণ দরকার। আপনি 
প্রথমে তিন কপি স্বীম, মেসিন পঞ্জের কোটেশান ( বিভিন্ন জায়গা থেকে নিতে 

হবে ) ও 70159৫80:কে উদ্দেশ্যে করে একটি চিঠি দিয়ে আবেদন করবেন। 

এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেপ্টে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনার স্বীম পরীক্ষা করে 

দ্বেখবেন। যদি দেখ! যায় যে স্কীমটি ভাল আর তার থেকে যথেষ্ট লাভ 
হবে তবেই তারা আপনার স্বীম পাশ করে দেবেন। তখন আপনি এ স্বীম 

রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্কে জম1 দিয়ে খণের জন্য আবেদন করলে নিশ্চয় খণ পাবেন। 

অবশ্ট তারজন্ ব্যান্কে মিকিউরিটি দিতে হবে । তবে এস, আই, এস, আই- 
এর নিজস্ব একটি ফর্ম আছে সেটি স্বীমের সঙ্গে জম! দিতে হয়। আমি সেই 
ফর্মের নকল ও কি ভাবে ফর্ম ভি করতে হবে লিখে দ্দিচ্ছি। দরকার মনে 

করলে বাড়ীতে এই ফর্ম সাদা কাগজে টাইপ করে কাজ চালাতে পার। যায়। 
এইগুলি হ'ল একটি দিক। 

আবার অনেক সময় দেখ! যায় যে কারখান! চালাতে গিয়ে নান! রকম 

অস্থবিধ! হচ্ছে। সেই রকম ক্ষেত্রে এস, আই, এস, আইকে জানালে, সুবিধা 

ম'ত লোক পাঠিয়ে তারা আপনার অস্থবিধাগুলি দূর করার চেষ্টা করে 
থাকেন। যারা বড় বা! মাঝারি শিল্প করবেন তারা এস, আই, এস, আইয়ে 

যাবেন। কিন্ত যদি কোন ক্কীম দশ হাজার টাকার কমে হয় তবে এখানে ন! 

আসাই ভাল। সেক্ষেত্রে জেলার ডিগ্রিক ইনডাগ্রিক্লাল অফিসারের কাছে এ 

ভাবেই আবেদন কর! যায়। ইনডাত্রিয়াল অফিসার ধদি আপনার স্বীম পাশ 
করে দেন সেক্ষেত্রেও বাস্রীয়করণ ব্যাঙ্ক খণের আবেদন পত্র বিশেষভাবে বিবেচনা 
করে দেখেন। এবার এস, আই, এস, আইএর ফর্ম ও চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। 
প্রয়োজন অচ্ছসারে বা! নিজের সুবিধা! ম'ত সামান্য অদল বদল করে নিতে পার 

যাবে। 
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এস, আই, এপ, আই এর কাজ 
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ওনং-__মেপিনের কোটেশান। 

৪নং- স্কীম 

কিভাবে আবেদন করতে হবে? আমি দরকারী জিনিষগুলি (নং, ২নং) 
এইভাবে নং দিয়ে দিয়েছি । এবার নং অনুসারে কোনটি কত কপি লাঁগৰে তা 
জানিয়ে দিচ্ছি। ১নং_এক কপি, ২নং--এক কপ, ওনং--বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
থেকে ছু-কপি থেকে তিন-কপি, ৪নং-তিন কপি। যদি এই সমস্ত 

কাগজপত্র গুলি সব একনঙ্গে জম! দেওয়া হয় তবে অযোথা ঘুরতে হয় না। 



৬ স্বদেশ ও শিল্প 

লিকুইড, ফিনাইল 
আগের আলোচনায় একেবারে গোড়ার দিকে মানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 

গড়তে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিষগুলে! দরকার তা নিয়ে মোটামুটিভাবে 
লেখা হয়ে গেছে। এবার ধারাবাহিকভাকে এক একটি শিল্লের বিভিন্ন দিক 
নিক়্ে আলোচন! কর! হুচ্ছে। ফলে সব কিছু জেনে শুনে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে 
গেলে সহস! লোকলান খাবার সম্ভাবনা! থাকবে না । 

- এখন দেখা যাক লিকুইড ফিনাইল কি? তা এক কথায় বলতে 
গেলে বলা যায়, তেল আর জলের মিশ্রণ। কিন্তু তেল-জল মিশবে কি 

করে, তাই এই দুয়ের মাঝখানে একজন কে দীড়াতে হয়। তা'হল 

সাবান। এবার আমরা বুঝতে পারলাম তেল, জল আর সাবানের সংমিশ্রণে 
ফিসাইল তৈরী হয়। এটা বেশ লাভজনক ব্যবদা। প্রায় ধরতে গেলে 

সারাভারতবর্ষে গ্রাম থেকে শহরে এর ব্যাপক চাহিদা। এখন এই শিল্পটি 

গড়তে গেলে যে স্মস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিয়ে আলোচনা 

কর। হচ্ছে। (ক) কীাচামাল (খ) মূলধন (গ) বিক্রয় বাজার (ঘ) জমি 

(5) শিল্প বিষয়ে জ্ঞান। 

(ক) কাঁচামাল - মোটামুটিভাবে সাবান তৈরী করতে গেলে যা 

কাঁচামাল লাগে, আর সেই সঙ্গে ক্রিয়োজোট অয়েল। তাহলে এবার যা 

কাচামাল দরকার তাহচ্ছে _-রোজিন, লিন্পীভ.__ অয়েল, কাস্টর অয়েল, কন্তিক 
মোডা আর জল। সাধারণভাবে বাঞ্জারে যে ফিনাইল পাওয়! যায় সেই রকম 

করতে গেলে এই সব কাচামাল হলেই চলবে। যদি এর থেকে আরও ভাল 

জিনিষ করতে চান, তবে, এর সঙ্গে সামান্ত বাদাম তেল মেশাতে হবে । একই 
কাচামাল দিয়ে তিন রকমের ফিনাইল কর! চলবে। যথ! (১) লিকুয়িভ, 
(২) সলিড, (৩) হোয়াইট, সেন্টেড. ফিনাইল। কেবল হোয়াইট. মেণ্টেড, 

ফিনাইল করার সময় ক্রিয়োজোট অয়েলের বদলে পাইন অয়েল ব্যবহার করতে 

হুবে। এই হোয়াইট. ফিনাইল করতে খরচ একটু বেড়ে যায় বটে, তবে, 

বাজারে ভাল দামও পাওয়! যায়। আর এই সমস্ত জিনিষ কলকাতার চিনা- 

বাজারে অথব! বাগরী মার্কেটে পাওয়া যাবে। 

(খ) যুলধন--মাসে গড়পড়তা তিনশো টাকা পর্যস্ত রোজগার করতে 

গেলে মাত্র হাজার তিনেক টাকার ম'ত দরকার লাগবে । অবশ্য আরও কম 



লিকুইড. ফিনাইল ্ 

টাকা নিয়ে এই কারবার আরম্ভ করতে পারা যায়। তবে হাজার টাকার নিচে 

হবে না। এই কারখান! করতে বিশেষ কিছু কিনতে হয় না। অবশ্য আমি 
এখানে প্রক্ ক্যাপিটেলের” কথা বলছি। ছুটি বড় লোহার কড়াই ও ছুটি খুস্তি 
হলেই চলে যাবে । আর এই ছুটি কিনতে ১৫০ টাকা থেকে ১৭০ টাকার মধ্যে 

পড়বে। এবার নিজের ক্ষমতা বুঝে যতটা মাল কেন! যাবে সেই পরিমাণ ফিনাইল 
উতৎ্পাঁদন কর! চলবে । পরে যে রকম কাজের পরিমাণ বাড়বে, “অর্থাৎ অর্ডার 

বাড়বে, তার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আন্তে আস্তে জিনিষ পত্র করে নিতে পারা 

যাবে। সব থেকে বড় কথা এর জন্য কোন বিছাৎ শক্তির দরকার হয় না। 

সেই জন্য বাংলাদেশে গ্রামের মধ্যে এই শিল্প গভে উঠতে পারে । আগেই 

বলেছি মেসিনপত্রের কোন প্রয়োজন নেই। এই শিল্প ক্ষুদ্রকুটীর শিল্পের পর্যায়ে 

পড়ে। তাই রাস্ত্রীয়করণ ব্যাঙ্কের থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। অবশ্ঠ প্রথমে 

নিজেদের কিছু করে ব্যাঙ্ককে দেখাতে হবে। 

(গ) বিক্রয় বাজার-_প্রথমেই বলেছি এর বিক্রয় বাজার সর্বত্র । 

সাধারণ মুদদিখানার দোকান থেকে কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার বড় দোকানেও 
ফিনাইল বিক্রী হয়। এ ছাড়াও সব হানপাতালে, কর্পোরেশনে, 

মিউনিসিপ্যালিটিতে ও রেলওয়েতে প্রচুর চাহিদা আছে। বিশেষ করে শহরের 

ও গ্রামের হাসপাতালে একটু যোগাঁযোগ রাখলে এ ব্যবপায় লোকসান খাবার 

তয় নেই। তাছাড়া কিরণশঙ্কর বাঁয় রোডে ( কলিকাতা-১ ), সেপ্টল বুক 
ডিপো থেকে প্রতি সপ্তাহে “ইত্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল” নাঃ একটি বই বার হয়। 

তার মধ্যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যা মাল দরকার তাঁর খবর পাওয়া যায়। এই বইটিও সময় 
সময় কাজে লাগতে পাবে । 

ঘে) জমি-_-সাধারণভাবে এক কাঠারও কম জমিতে এই কারখানা করা 
যেতে পারে। তবে একটু চালামত করে নিতে পারলে ভাল হয়। কারণ 

বর্ধার সময় বা গ্রীত্ম কালে রৌন্রে অস্থবিধা হতে পারে । কিন্তু কোন মতেই 
শেড. খড়ের যেন না হয়। টিনের হলেই ভাল হয়। নাহলে টালির শেডও 
চলে যানে। লোক লাগবে মাত্র ছু-জন। অবশ্ঠ একজন লোক বাদ দিলেও 
চলে, তবে সে ক্ষেত্রে নিজেকে খাটতে হবে। 

ডে) শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান_বিশেষ করে এটির ওপর নির্ভর করছে 
কারখানার সব কিছু, এমন কি উচ্চ মানের উৎপাদন ও ব্যাঙ্ক থেকে সাহাধ্য। 



১৬ স্বদেশ ও শিল্প 

গোড়ার কথায় এ নিয়ে লেখা হন গেছে তবুও পাঠকের হ্বিধার জন্য আবার" 
জানাচ্ছি, সরকারী সংস্থার মধ্যে ইগ্ডাহ্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরী, ক্যানেল সাউথ; 
রোড, পাগলাভাঙ্গ।, কলিকাতা । এখানে গেলে বিনা মূল্যে সব তথ্য পাওয়া, 

যাবে। তবে ছু-চাববার যেতে হবে। কারণ তাদেরও ক্থবিধা-অহ্থবিধা 

আছে। তবে মোটামুটি ভাবে আমি একটা ধারণা পাঠককে দিচ্ছি। 

ফরমূল1--১ 
- বুজন ৫০* গ্রাম 

কিক সোড। ৬২ গ্রাম 

ক্রিয়োজোট অয়েল ৭৫০ সি. লি. 

জল ( কলের ) ৪৫০০ পি. সি. 

এটি খুব সাধারণ ধরণের ফিনাইল। বেশী দিন রাখা চলে না । তবে 
বছর খানেক রাখলে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। ২৫০ পি নি. জলেতে 

চায়ের চামচের চার চামচ দিলেই যথেষ্ট । 

করমূল। -২ 
রজন ৩৭৫ গ্রাম 

লিন্পীড অয়েল ৭৫ গ্রাম 

কাস্টর অয়েল ৫০ গ্রাম 
কমিক সোড! ৮০ গ্রাম 

ক্রিয়োজেট অয়েল ১৫*০ সি. সি. 

জল ৪,৫০০ সি,সি- 

সাধারণ ভাবে রাজারে যে সমস্ত ফিনাইল চলে সেই ধরণের জিনিষ তৈরী, 

হবে। তাছাড়া রহুদিন পর্ধস্ত টিনের মধ্যে ভালভাবে প্যাক করে রাখা চলবে ॥ 

করমুলা--৩ 

কাস্টর অয়েল ২৫* গ্রাম 
লিন্মীভ অয়েল ১৭৫ গ্রাম 
রোজিন ৭৫ গ্রাম 
কণ্টিক সোডা ৮* গ্রাম 

ক্রিয়োজোট অয়েল ৪,৫*০ পি.সি 
জল ৩১৩৩৩ সি.ধি 



সলিড ফিনাইল ১১ 

সব থেকে ভাল গ্রেডের ফিনাইল এই তিন নং ফরমূলায় তৈরী হবে। তবে 
বাজারে চলে না। কারণ তৈরী করার খরচণ্বেশী পড়ে যায়। যেখানে এক 

চামচ অন্য ফিনাইল লাগে এই ফিনাইল মাত্র চার ফোটা ধিলে সমান কাজ 

হবে। ফরমূলা দেওয়ার উদ্দেশ্ট হ'ল, যদি সরকারের কোন টেগ্ার পাওয়া 
যায় তবে ভাল জিনিষটাঁর আলাদ। দর দিয়ে চেষ্ট। করে দেখতে পার] যাবে। 

কিভাবে তৈরী করতে হবে? 
যে তিনটি ফরমূল! এখানে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবগুলোতে জল ও 

ক্রিয়োজোট অয়েল থাকছে । আর বাকী সমস্ত জিনিষ দিয়ে সাবান তৈরী 
হচ্ছে। এই সাবান তৈরী করার কাজটি আগে করে নিতে হবে। যদি ঠিক 

ম'ত সাবান তৈরী করতে ন! পারা যায় তরে ফিনাইল নষ্ট হবে যাবে। (এই 
লেখকের একই প্রকাশকের কাছে “সাবান শিল্প” বইটি একবার দেখে 

নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন )। ফরমূলায় যে জল দেওয়া আছে তার থেকে 
কিছু জল নেওয়া! চলবে না। আলাদ] ভাবে জল নিয়ে সমন্ত কিক একট! 

পলেখিনের গামলায় অথবা কলাই কর! পাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর 

একটা লোহার কড়ায়ে রজন সহ যত তেল জাতীয় পদার্থ বুয়েছে একসঙ্গে 

মিশিয়ে দিয়ে যেই গলে যাবে, কড়াই আচ থেকে নামিয়ে নিয়ে অথব! 

উনানের উত্তাপ কমিয়ে আগে থাকতে করে রাখা কণ্টিক সলুশন ঢেলে দিয়ে 
সাবান করে নিতে হবে। সাবান হবে যাবার পর কড়ায়ে প্রথমে ক্রিয়োজোট 

অয়েল মিশিয়ে খুস্তি দ্রিয়ে নেড়ে ভালভাবে ছুটি জিনিষ মিশিয়ে নিতে হবে। 

সর্বশেষ মেশাতে হবে জল । তবে কোন মতেই এক সঙ্গে জল মেশান চলবে 

না। ধীরে ধীরে জল মেশানোর সময় ক্রমাগত নাড়তে হবে। বাজারের 

চাহিদা ম'ত কাচের বোতলে অথব] টিনের প্যাকিংয়ে প্যাক করা৷ উচিত৷ 

সলিড ফিনাইল 
এই ফিনাইল দেখতে অনেকট1 ডিপ ব্রাউন। অথবা বলতে পার! 

যায় ঠিক আমসত্তের ম'ত। লিকুয়িড ফিনাইল তৈত্ী করতে যা লাগে এটির 
ক্ষেত্রেও সেই সব কীচামালের প্রয়োজন হয়। কেবল জলট। লাগে না। 

তবে সবথেকে স্থৰিধে হ'ল বাথরুমে অথবা পাইখানায় একটুকরে! ফেলে 
দিলে একটু জল পেলেই আপনা থেকে সাদ দুধের ম'ত গলতে আরম করবে। 



১২ দেশ ও শিল্প 

সেইনক্ষে ফিনাইলের গন্ধও বার হবে। তাছাড়া প্যাকিং করার জন্তে 

আলাদা যে একট! খরচ পড়ে ভাও বেচে ধাবে। সাধারণ ভাবে কলকাতার 

বাজারে তো চলেই, তাছাড়া কয়লাখনি ও চা বাগান অঞ্চলে এর ব্যবহার 
বেশী। 

করমূল। 
ব্রেভীর তেল '*****১**, ১০* গ্রা্ 

কহিক সোডা -*...১.১***, ২২ গ্রাম 

ক্রিয়োজোট অয়েল ১ লিটার 

পাইন অয়েল '******১*০, ৭ সি.সি 

তৈরী করার নিয়ম 
ঠিক আগের ম'ত সাবান তৈরী করে নিতে হবে। সাবানের থকথকে 

ভাব আসার আগেই কড়ায়ে ক্রিয়োজোট অয়েল দিয়ে ভালভাবে নাড়তে 

হবে। যখন দেখা যাঁবে নাড়া বন্ধ করলেই ওপরে সর জমে যাচ্ছে, ঠিক 

সেই সময় কড়াই আচ থেকে নামিয়ে নিয়ে পাইন অয়েল মিশিয়ে আবার 

নাড়া দরকার । এরপর কলাই করা কানা উচু ট্রেতে প্রথমে খৰরের কাগজ 
বিছিয়ে তারপর ফিনাইল ঢেলে দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টা বা পুরে! একদিন 
ঢাক দিয়ে রেখে দিলেই সলিড ফিনাইল তৈরী হয়ে যাবে। বে পুরো বর্ষার 

সময় এই ফিনাইলের চার্জ না দেওয়াই উচিত। সব থেকে ভাল সম্নয় শীত 

ও গ্রীষ্মের সময়টা । সেই সময় জমে ভাল । শেষে কেকের ম'ত কেটে নিয়ে 

অয়েল পেপার মুড়ে দিলেই বাজারে বিক্রী কর! চলবে । 

সাদ! ফিনাইল 

আগে যে ফিনাইল নিয়ে আলোচনা কর! হ'ল তা দেখতে অনেকটা ডিপ 

ব্রাউন রং এর। তবে জল মেশালে ছুধের ম'ত সাদ| দেখাবে । কিন্তু সাদা 

ফিনাইল বরাবর দেখতে সাদা । এটাও জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে 
হয়। গুণা গুণের দিক থেকে বিচার করতে গেলে একটু অন্য ধরনের। 

শোবার বা বসবার ঘরে ব্যবহার করলে একদিকে যেমন ত্থন্দর গন্ধ বার হবে 

তেমনি অপর দিকে এ ফিনাইল ৰা তার জল আসবাব পত্রে লেগে গেলে 

কোন ক্ষতি হবার ভয় থাকবে না। আজকাল বহু অফিসে, হাদপাতালে 
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রেলওয়েতে ও গৃহস্থ বাড়ীতে ব্যবহার হচ্ছে। কাজেই একটু ধেধ্য ধরে বড় 

বড় হাসপাতালে ও রেলের টেগার ধরতে পারলে অল্প মূলধনের মধ্যে মাসে 
একটা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চয় করতে পার] যাবে। 

ফরমুল। 

রেড়ীর তেল ১০০ গ্রাম 

কহিক সোডা ১৩ গ্রা 

পাইন অয়েল ৩০০ দিলি 

জল (কলের) ৩০০* পি. 
ম্পাইক ল্যাভেগার ৫ সিপি 

কিভাবে তৈরী করতে হবে 

সেই একই কথা । তেল, জল ও পাবান মিশিয়ে এই ফিনাইল তৈরী 

করা হয়। প্রথমে কিক সোডাকে একটি কলায়ের পাত্রে ২৯০ পি.সি, 

জলেতে গুলে নিতে হষে। এরপর একটি লোহার কড়ায়ে রেড়ীব্র তেল গরম 

করে তাতে কন্টিক সোভডার সলুশন ঢেলে দিয়ে সাবান তৈরী করে নিতে 

হবে। সাবান যখন থকথকে কারার মত দেখাবে সেই সময় কড়াই আচ 

থেকে নামিয়ে নিয়ে গরম অবস্থাতেই পাইন অয়েল মিশিয়ে খুব ভালভাবে 

নাড়া দরকার। এবার ফরমূলায় যে পরিমাণ জঙ্গ দেওয়া আছে তা ধীরে 
ধীরে মিশিয়ে দিলেই সাদা ফিনাইল তৈরী হয়ে যাবে। ঘর্বশেষ মেশাতে হবে 

"্পাইক ল্যাভেগার। এটি অবশ্য না মেশালেও চলে। তবে নমূন! দেবার 
সময় ভাল জিনিষ দিলে অর্ডার পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে । ল্যাভেগ্ডার 

মেশালে গন্ধট! আরও তীব্র হয় ও থাকে অনেকক্ষণ। 

বর্তমানে সারদা কাচের বোতলে ৬৫* মিলি. মাপে বিক্রী হুচ্ছে। দাম 

পড়ে ১-৭৫পঃ। কারখানায় সাদা ফিনাইল তৈরী হয়ে যাবার পরে সাদা 

বোতলে প্যাক করে ফেলতে হবে। যদ্দি বোতল না৷ থাকে, তবে পলেখিনের 

জারে রেখে দেওয়| দরকার । যে সমস্ত কাচের কারখানায় শিশি বোতল 

তৈরী হচ্ছে সেখান থেকে কিনতে গেলে হয়তো বাজার থেকে সামান্ত কম 

দামে পাওয়া যেতে পারে। তবে একটা অন্থবিধে রয়েছে। কোন 

কোম্পানি একশো! বা ছু'শো বোতলের অর্ডার নেবে না। কাজেই খুব 

কম করে এক হাজার বোতলের দাম অগ্রিম দিলে তবেই অর্ডার দেওয়া যাবে। 



১৪ স্বদেশ ও শিল্প 

যাদের মূলধন কম, এই ভাবে বাবসা চালাতে গেলে বিশেষ স্থবিধে হুবে না। 

কাজেই এর একমাত্র বিকল্প রাস্তা হচ্ছে কলকাতার ফুটপাতে যারা পুরাতন 
কাচের শিশি বোতল বিক্রী করে সেখান থেকে কিনতে পারলে অনেক 

সথবিধে হবে। এই ভাবে দেখে শুনে সাদা বিয়ারের বোতল নিলে সব 

সময় এক মাপের মাল বাজারে ছাড়া যাবে। তাছাড়া দামের দ্বিক থেকে 

প্রতি বোতলে খুব কম করে ১৫-২০ পয়সা সুবিধে পাওয়া! যাবে। ঢালাই 

লোহার কড়ায়ে সাবান তৈরী করার কাজ হোলেও বাঁকী জিনিষ, হয় 

পলেখিনের গামলায় অথবা স্টেনলেস ঠিলের কড়ায়ে করা একাস্ত প্রয়োজন । 

সাদা ফিনাইল সব সময় সাদা কাচের বৌতলে ভরে বিক্রী করতে হবে। 

অন্ত কোন রং এর বোতল চলে না, তার কারণ যর্দি ফিনাইল কেটে যায় 

তবে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারা যাবে। 

ধারা ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেতে চান তাদের স্থবিধার জন্বা একটা স্বীম্ 

দিয়ে দিচ্ছি। কারণ ব্যাঙ্কের সাহাযা পেতে গেলে এই স্বীম্ একাস্ত দরকার। 

আমি সাধারণ ভাবে স্বীম্টি দিচ্ছি। পাঠক প্রয়োজন বোধ করলে একটু 
পরিবর্তন করে নিতে পারবেন । বে প্রথম দিকে ধারা এই ফিনাইল শিল্পটি 
করতে চলেছেন তাদের খুব বড় করে না করাই ভাল। 

4 শািঘাঞ9 901580150৭2 80৬05502086 0৮ 
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সাঙ্গিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ 

একদিন বাঙ্গালীর গোল! ভরা ছিল সোনার ধান, পুকুর ভণ্তি ছিল মাছ, 
আর গোয়াল ভর গরু । গ্রাম ৰাংলার সে রূপ পালটে গেছে অনেকদিন 

আগেই। আজ ধারা বয়সে তরুণ ওসব কথা. তাদের কাছে গল্প. না হয় 

রূপকথা, আর বৃদ্ধের কাছে অতীত স্বতি। বাংলার সে এক দিন গেছে। 
বর্তমানে কেউ যর্দি একবার অতীতের সাথে মিল খু'জতে যান তবে, দেদদিনের 
বাংল! দেশের চেহারার সাথে কোন মিলই খুঁজে পাবেন না। তার বদলে 

যা দেখতে পাওয়া যাবে আপনার আমার এমন কি সবার জানা আছে, 

কেবল শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, লাখ লাখ ঘরভন্তি বেকার । যুব শক্তির এমন 

নিদদাকণ অপচয় আমাদের এই ভারতবর্ষ ছাড়া বোধকরি আর কোন স্বাধীন 

দেশে নেই। দেশে যখন নতুন কাজের সংস্থান নেই, আর হঠাৎ যখন কিছু 
ঘটারও সভভাবন! কম তখন এই যুব সম্প্রধায়কে নিজেকে কিছু করে তাঁকে 

বাঁচার পথ দেখতে হবে বৈকি। 

বাংলা দেশের একটি জায়গার নাম করতে পারা যায় যেখানে এই 

সার্গিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ সমেত আর তিন চারটি শিল্প খুব তাল ভাবে 
চালাতে পারা যায়। জায়গাটির নাম নবদীপ। আমি ব্যক্তিগত ভাবে 
নবদ্বীপ গিয়েছিলাম । আমার মতে মোট চারটি শিল্প ওখানে গড়ে উঠতে 

পাবে। (১) লাঞ্জিকাল গজ ব! ব্যাণ্ডেজ, (২) মোট! স্থতে! কল, (৩) রুংকল, 

(৪) ঘি ও মাখনের কারখানা । এখন আলোচন1 কর! হচ্ছে সাঞ্জ্িকাল 

গজ ও ব্যাণ্ডেজের কারখান! নিয়ে। যর্দি কোন সময় স্থযোগ বা স্থবিধ! ঘটে 

তৰে আর বাকী তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা কর! যাবে। 

খুব ছোট্ট করে এই শিল্প গড়তে গেলে মোট দেড় কাঠার ম"ত জমি দরকার 
হয়। খালি জমি যদ্দি একান্ত নাই পাওয়া যায় তবে, মাঝারি ধরণের ছু'খানা 

ঘর পেলেও কাজ চলে যাবে । মোট দু'জন শ্রমিক ও একজন সুপারভাইজার 

লাগে এটিকে চালু রাখতে । অবশ্ঠ সুপারভাইজার না রেখেও কারখান! যিনি 

করেছেন তিনি নিজেও কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। তাতে কাজও হবে 

ভাল। আবার মাইনে বাব্দ একটা মোটা টাক খরচ প্রতি মাঁসে বেঁচে যাবে। 

এই শিল্পে প্রথমে খরচ পড়ে প্রায় বাইশ হাজার টাকার ম'ত। সবকিছু খরচ 

খরচা বা দ্দিয়ে প্রতি মাসে লাভ দীড়াবে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার ম'ত। 



সাঞজজিকাল গজ ও ব্যা্ডেজ ১৭ 

এবার উৎপাদনের হিসেবট! দিয়ে দিচ্ছি। বাজারে চলতি যেগজবা 

ব্যাণ্ডেজের প্যাকেট বিভ্রী হয় তাতে এক মিটার করে থাকে । এ রকম 
প্যাকেট ৯** গ্রোস উত্পাদন করা যাবে প্রতি মাসে। বিশেষ করে, 

কলকাতার বাজারে বিক্রয় হয় এ রকম এক ভজন প্যাকেট পাচ টাকার 
কাছাকাছি । আরও একটু ছোট করে কর! চলতে পারে, তাতে মোট খরচ 
পড়বে প্রায় পনের হাজার টাক] বা অল্প কিছু বেশী। 

সাধারণ ভাবে দেখ! যায় জিনিষ তৈরী করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়! সমস্থা 

দেখ! দেয় বিক্রয় বাজার নিয়ে। ঠিক মত বিক্রম্প বাজার না! জানার ফলে 

অনেক শিল্পের ঘটে অকাল মৃত্যু। কিন্ত সাজিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজের 
প্রসঙ্গে বল! যেতে পাবে এ ব্যবনায় সহসা লোকমান খাবার সম্ভাবনা! নেই। 

কারণ সার1 ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে এর বাঁজার। বিশেষ করে 'আপামে, 

বিহারে, রাঁজস্থানে ও বাংল! দেশে । দক্ষিণ ভারতেও এর ভাল বাজার 

রয়েছে। কিন্তু নাম উল্লেখ করলাম না, তার কাঁরণ তামিলনাড়ুতে ছু তিনটি 
ছোট ছোট ইউনিট হয়ে গেছে । এ ইউনিটগুলি ওখানকার চাহিদ] মিটিয়ে . 

পশ্চিমবাংলায় অল্প অল্প মাল পাঠাচ্ছে, তাহলেও এখানে আরও ছু-তিনটি 

ইউনিট চলবে । সত্যি কথ! ব্লঙ্ে কি আমাদের এত জায়গায় যেতে হবে 

না। স্থানীয় ছু'টি কি তিনটি হানপাতালে, রেলওয়েতে ও প্রতিটি উধধের 
দৌকাঁনে একটু যোগাযোগ রাখলেই কাজ হয়ে যাবে। কেবল নবদ্বীপ নয়, 
ভারতের মধ্যে যে জায়গাগুলোর নাম করা হলে! সেখানেও এই শিল্প গড়া 
চলতে পারে । অবশ্য নবদ্ধীপে এই শিল্প গড়তে বলার প্রধ।ন উদ্দেশ্ট, প্রায় পচ 

লক্ষ লোক তাতের কাপড় বা এঁ সংক্রান্ত ব্যবসায় জড়িত। এই গজ বা! 
ব্যাণ্ডেজের প্রধান ষে কাচামাল তা পাতল! তাতের কাপড়। সেই কারণে 

নবন্ধীপে বা তার আসেপাশে এই শ্ল্পি গড়ে তোল! বিশেষ সুবিধাজনক । 

মাঝারি বা ছোট যে কোন রকমের কারখানা! হোক না কেন, মোটামুটি- 

ভাবে এই কয়টি মেসিনের দরকার হবেই। (ক) একটি স্বয়ংক্রিয় রোলিং 
মেসিন, (খ) স্বয়ংক্রিয় কাটিং মেসিন একটি, (গ) কাঠের বড় ভ্যাট 
চারটি, (ঘ) ও একটি স্টেরিলাইজার। একথাও অবশ্ত মনে রাখতে হবে 

বিদ্যুৎশক্তি এ শিল্পে বিশেষ প্রয়োজন। আর কাচামালের মধ্যে পাতলা 

তাঁতের কাপড় প্যাকিং করার কাগজ, 'ক্টিক সোড1, টাকি রেড অয়েল ও 
ও ব্লিচিং পাউডার গ্রভৃতি। এগুলি খুব বেশী দরকার হয় না। খানিকটা 

২ 



১৮ ্বদেশ ও শিল্প 

ধারণার জন্ত মোটামুটি একটা আভাষ দেবার চেষ্টা করছি। যদি প্রতি মাসে 
৯০০ গ্রোস গজ ব্যাণ্ডেজ তৈরী হয় তবে মাত্র হাজার তিনেক টাকার মত 

এই সব জিনিষ কিনতে লাগবে । যদ্দি কোন পাঠকের এই শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহ 

থাকে তকে তারা স্থানীয় এলাকার যে কোন ওঁষধের দোকানে গিয়ে এর বিক্রন্ 

দ্বরটা জেনে নিতে পারেন। আর কি পরিমাণ এর চাহিদা! তা একদিন একটি 

হানপাতালে গিয়ে খোজ খবর নিলেই একট! পরিফার ধারণাও হয়ে যাবে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের 
নবদ্বীপ শাখা অফিসের বর্তমান এজেন্ট. শ্রী্দিলীপ কুমার মিজের সঙ্গে কথা 

হলো। আমার প্রশ্ন ছিল জাতীয়করণ ব্যাঙ্ক হিসেবে এই ব্যবসায় কতটুকু 
সাহায্য পাওয়া! যাবে? তিনি জানালেন যদ্দি কেউ এই শিল্পের স্বীম (অবশ্যই 

৪.9. কর্তৃক মনোনিত) নিয়ে আমেন তবে নিশ্চয় নাহায্য পাওয়া যাবে। 

তবে নিজম্ব শেড থাক। চাই । 

& 587৬6908985 9175 10640780108 
0৮ 910201081, 04100015। 134110805 

160 92088/9.20, 
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(ক) 41000101000 78105 (09) 795. 7000/- 

1৪, 38000/- 

(1) 08009: 115060598 22 250০0/- 
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(6) ভা 989: & 20 81:1706 
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বীচি পাউডার 

রীচিং পাউডার এরূপ একটি শিল্প যা বড় করে করলে মাঝারি শিল্পের 

পর্যায়ে পড়ে আবার ছোট করে তৈরী করলে ক্ষুত্র শিল্পের আকারে পড়ে। 
পশ্চিমবাংলায় একটি নামকরা কোম্পানি সমেত দু-চারটি ছোট কোম্পানি 

ব্রীচিং পাউডার তৈরী করেন। দেখা যায় যে ছোট আকারেই হোক বা 
বেশ বড় আকারেই হোক, যদি এই শিল্প গড়ে তোল! যায় তবে প্রতি 

কেজি ৬০ প: কাছাকাছি খরচ পড়ে। আর বাজারে বিক্রী হয় গ্রতি কেজি 
১-২৫ পঃ থেকে ১-৫০ পঃ মধ্যে। হাতে-কলমে কাজ করার সময় যদ্দি 

দেখা যায় যে উৎপার্দন খরচ প্রতি কেজি ৬* পঃ বেশী নয়, তাহলে এইটিকে 

আমর! লাভজনক রসায়ন শিল্প বলতে পারি । 

এখন দেখ! যাক ব্রীচিং পাউডার কি? খুব সহজ ভাষায় উত্তর দিতে 

গেলে বল! যায় চুণ আর ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণ। একটি সলিড. আর 

অপরটি গ্যাস । এই ছু'টি কিভাবে মিশবে? সেই কারণে এই ছুটির মাঝখানে 

একজনকে দাড় করাতে হয়। সেই জিনিষটি হ'ল জল। এবার আমব! 
জানতে পারলাম চুণ, জল আর ক্লোরিন গ্যাসের সংমিশ্রণে ব্রীচিং পাউডার 

তৈরী কর! হয়। আরও দু-তিন ভাবে তৈরী করা যায়। তবে তার জন্য 

দ্বামী মেসিনপত্রের দরকার। যে পদ্ধতি এখানে বল! হ'ল তা সব থেকে 

সহজ পদ্ধতি ও সামান্য মূলধনে তৈরী করা যায়। বাজারে যে ব্লীচিং পাউডার 
বিক্রী হয় তাতে শতকরা হিসাবে ৩১ থেকে ৩৫ ভাগ পধ্যস্ত ক্লোরিন থাকে । 

এই ভাগটাই ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানে শ্বীকৃত। এর থেকে যদি ক্লোরিন 
কম থাকে তবে তাকে নিম্ন মানের পায়ে ধরা হয়। 

এবারে ভাগট] দিয়ে দ্দিচ্ছি। এতে বুঝতে আরও সুবিধা হবে। 
চুণ ও জল -স্ ৪০+-৩৪-_ ৭৪ ভাগ 

ক্লোরিন গ্যাস - ৭০ % 

মোট মাল তৈরী হবে -_ ১২৬ এ 

তৈরী করার সময় ভাগের বদলে গ্রাম বা কেজিতে নেওয়া চঙগতে পারে। 

আগেই বল! হয়েছে মোট তিনটি কাচামাল লাগে। তার মধ্যে চণ ও জল 

কোথায় আর কত দ্বামে কিনতে পাওয়া যাবে, আশাকরি এ নিয়ে আলোচন! 
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করার দরকার নেই । এখন বাকী থাকে একটিমাত্র কাচামাল, ক্লোরিন গ্যাস। 
লোহার সিলিগারে বাজারে পাওয়া! যায়। আই, সি, আই সমেত অনেক 

কোম্পানি তৈরী করেন। আমল কথা, ধাদের, কিক সোডার কারখান! 

আছে তারাই ক্লোরিন গ্যাস তৈরী করেন । 

প্রতিদিন যর্দি ৩ থেকে ৩৫ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে সমস্ত 

খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাসে তিনশো! থেকে সাড়ে তিনশো! টাকা পধ্যস্ত 

রোজগার করতে পারা যায়। এই হারে যদি উৎপাদন বজায় বাঁখ। যায় 

তবে কাঁচামাল কেনার জন্য ৮০০ টাকা থেকে ১০০০ টাঁক1 লাগতে পারে । 

এর থেকে কম উৎপাদন করে লাভ করা যাবে ন!। যদি ক্ষুদ্র শিল্পের 

আকারে এটি তৈরী কর! যায় তবে প্রথম দিকে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ 

পড়ে যাবে। অবশ্য “রক্ ক্যাপিটেলের” মধ্যে ধরতে হবে একটি লোহা 
চেম্বার, চার পাঁচটি বড় কাঠের হাতা ও ১৫ থেকে ২০টি কাঠের ট্রে। লোহার 
চেম্বারটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে হাতে ট্রেগুলি বসানোর পর ছুটি 
ট্রের মধ্যে ফাঁক একটু বেশী থাকে । কারণ চুণেতে যখন জল দেওয়! হবে 
তখন ফুলে উঠবে। যদি জায়গ| না পায় তবে চেম্বারের চারদিকে ছড়িয়ে 
যাবে ও ক্লোরিন গ্যাস ঠিকমত আযাবজরব, করতে পারবে না। ব্রীচিং 
পাউডার তৈরী করার প্রধান কাজ হ'ল চুণকে ঠিকমত ক্লোরিন গ্যাস 
আব'জরব, করান। আরও একটা কথা, ব্রীচিং পাউভার তৈরী করতে 

গেলে ডেল! পাথুরে চণের দরকার । এতে জল হেশান হলে চুণ ফেঁপে 

ওঠে ও গরম হয়ে যায়। ক্লোরিন গ্যাস যখন 288৪ করান হবে তখন 

উত্তাপ ৪০0 উপরে না হয়। এই জিনিষটিও বিশেষভাবে লক্ষ; রাখা 

দরকার | 

যর্দি কাঠ! তিনেক জায়গ! পাওয়া ঘায় তবে এই কারখানা করা যেতে 

পারে। সমস্ত জায়গা শেভ দেওয়! দরকার । তান] হলে চুণে যর্দি আগে 

থাকতে বৃষ্টির জল পেয়ে যায় তবে এ চুণ আর কাজে লাগাতে পার! 
যাবে না। এ ছাড়াও তৈরী মাল লোহার ড্রামে, শেডের মধ্যে রাখতে হবে। 
তাই সমস্ত জমিতে শেডের দরকার হয়। রব্রীচিং পাউডারের কারখানা 

শহরের মধ্যে অর্থাৎ যেখানে লৌকজন বসবাস করে সেই ব্বকম জায়গায় 

করা চলবে না। কারণ ক্লোরিন গ্যাসের গন্ধ অনেকে সহ করতে পারেন 

না। তাই ভবিষ্যতে যাতে অঙ্থ্বিধা না হয় সেই কারণে প্রথম দ্বিকেই সাবধান 
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হওয়া ভাল। যেখানে লোকজন বসবাস করে না অথচ ফাকা জায়গা রয়েছে 

নেই রকম জায়গায় তৈরী করা সব থেকে ভাল ও নিরাপদ । 
এখন দেখা যাক ব্রীচিং পাউডার কোথায় ব্যবহার হয়? এক কথায় 

বলতে গেলে এর বিক্রয় বাজার সর্বত্র। যেখানে ফিনাইল দরকার হয়) এই 
জিনিষটির প্রয়োজন সেইখানে । তবে ব্রীচিং পাঁউডারে আরও একটি বেশি 
কাছ হয়, কোর! কাপড় বা শাড়ি কাচতে এই রসায়নটি একাস্ত দরকার । 

এ ছাড়াও সব হাসপাতালে, কর্পোরেশনে, মিউনিপিপ্যালিটিতে ও রেলওয়েতে 

বার মাস প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যদ্দি ৫০* গ্রামের পলিথিনের প্যাকেটে 
করে দোকানে বিক্রী করা যায় তাতেও মাল বিক্রী হয়ে যায়। তবে পরিশ্রম 
একটু বেশী পড়ে। সাধারণ লোক নালাতে বা ল্যা্িনেতে ব্যবহার করার 
জন্কে অনেক সময় দোকান থেকে ৫০০ গ্রামের প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। 

বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী অফিসেও ব্যবহার করা হয়। 

এমন কতকগুলি রসায়ন আছে যে গুলির নাম চলতি কথায় যদি বলা হয় 

তবে অনেকে হয়তো ঠিক ধরতে পারেন না। হীরাকস নামটা অনেকে শুনে 
থাকতে পারেন, কিস্ত জিনিষটি যে কি তা বোধ হয় জানেন না। রসায়ন 

শাস্ত্রের ভাষায় একে বলা হয় ফেরাঁস সালফেট । খুব অল্প মূলধনে এই জিনিষটি 
তৈরী করা যায়। আর তৈরী করাও খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। মাত্র 

ছু-বুকমের কাচা মালের দরকার হয়। বৃহৎ শিল্পে এটি উত্পাদন করার 

থেকে ক্ষুদ্র শিল্পে এটি উৎপাদন করলে ভালই হয় । তবে গ্রামের মধ্যে এই 

শিল্প গড়া চলবে না। কারণ তাতে লাভ অনেক কমে যাবে। সৰ থেকে 

ভাল হয় যেখানে অনেক লেদ্ মেসিন আছে, অর্থাৎ প্রচুর পরিমানে স্ক্যাপ, 
লোহা পাওয়া যায় সেই জায়গায় ব! তার আশেপাশে এর কারখানা করতে 

পারলে খুব ভাল হয়। কারণ অল্প খরচে ক্ক্যাপ লোহা নিজের কারখানায় 

আন! যায়। 

আরও সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। আমি ছুটি কামালের কথা বলেছি। 
(১) মরিচা ধরা ছোট ছোট লোহার টুকরা (২) সালফিউরিক এ্যালিভ ॥ 
সেই কারণে যেখানে ছোট খাট লোহার কারখানা আছে সেই রকম জায়গায় 
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কারখানা করা ভাল। আবার মরিচা ধর! লোহার টুকরা ঘত ছোট হবে, 
ফেরাস সালফেটের কোয়ালিটি ততই ভাল হবে। দেখতে ফিকে সবুজ রংয়ের । 

জলে দ্দিলে গলে যায়। আর সাইজ হয় ছোট, বড় ও মাঝারি ডেলার 

আকারে । বিজ্ঞানের ভাষায় একে আমর! বলে থাকি ৩ থেকে ১০ মেশের 
মধ্যে হবে। জিনিষের কোয়ালিটি অন্ুনারে বাজারে দ্ামটাঁও কম বা বেশী 

হয়ে থাকে । একেবারে ছোট দানা ও 00700968018] 01809, সেটার দামট! 

একটু কম। প্রতি কেজি ১ টাকা করেবিব্রীহয়। আর যেটা বড় দান! 
ও ভাল কোয়ালিটি তার দাম পড়ে ২ টাকা প্রতি কেজি। 

ঠিক যে ভাবে আযালিউমিনিয়াম সালফেট তৈরী করা হয় হীরাকপও এ 
রকম ভাবে তৈব্ী করতে হুবে। তবে এখানে উত্তাপ বেশী লাগবে । তাই 

কি কি মেগিন লাগবে তার তালিক! দিয়ে দ্রিচ্ছি। (১) ভাটি (মাটির) 
একটি, (২) পাঁক1 চৌবাচ্চা ছু'টি, (৩) লেডলাইগু ভ্যাট ছু'টি, লোহার কড়াই 

দু'টি, (৪) এস, এদ- প্যান একটি, (৫) এস, এস,__খুস্তি একটি। ভাটির 
পাশেই ছুটি চৌবাচ্চা রাখতে হবে। মাঝখানে ৬ ইঞ্চি গোল করে বাদ দিয়ে 
সমস্ত চৌবাঁচ্চা ঢেকে রাখতে হবে। কারণ গরম লোহা যখন চৌবাচ্চার 
ঠা্া জলে ফেলে দেওয়ঃ হবে তখন গরম জল ছিটকে চোখে বা মুখে লেগে 
যেকোন সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে। 

মাত্র তিন কাঠ! জমি পেলেই এই কারখানা করা চলতে পারে। কেবল 

এক কাঠায় টালির ব1 টিনের শেড. দিয়ে নিতে হবে। ছু-জণ লৌক রাঁথলেই 
রোজ ৫০ কেজি বাঁ তার থেকে সামান্ত কিছু বেশী হীরাকস তৈরী করতে 

পারা যাবে । এব থেকে য্দি আরও কম উৎপাদন করা হয় তবে লাভ কব! 

খুব শক্ত ব্যাপার হবে। এই জিনিষটি কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ যা পড়ে, 

তার থেকে সামান্য লাভ রেখে বাঙ্গারে বিক্রী করতে হয় । 

করমুল। 
মরিচা ধর লোহার টুকরা ৫৬ গ্রাম 
ডাইলিউট সালফিউরিক এ্যামিভ ১৭ সি. নি 

কিভাবে সালফিউরিক এ্রাঁদিভ ডাইলিউট করতে হবে, অর্থাৎ কতটা 

জলে কি পরিমাণ সালফিউরিক এ্যাসিড .মেশাতে হবে? মনে রাখতে হবে, 

এযামিডে জল মেশান চলবে না। পরিমাণ ম'ত এ্যামিভ নিয়ে ধীরে ধীরে 



২৪ দেশ ও শিল্প 

জলে মেশাতে হবে। ডাইলিউট এ্াাসিড করতে গেলে এইটাই নিয়ম। 

নতুবা বিপদ হতে পারে । 

ফরমূলা 

জল “ ১২৭ সি. পি 

মালফিউরিক এ্যাসিড ৫০ পি. সি 
- এখন দেখাযাক হীরীকম কিভাবে তৈরী কর! হবে। টুকরা মরিচা ধর! 

লোহ! একটি লোহার কড়ায়ের মধো দিয়ে ভাটিতে ধীরে ধীরে গরম করতে 

হবে। যখন লাল হয়ে যাবে, হাতার সাহায্যে পাশের জল ভর্তি চৌবাচ্চায় 
মাঝখানের ফাক দিয়ে তাড়াতাড়ি লোহার টুকরা গুলি ফেলে দিতে হবে। 
এদিকে মাল তৈরী করার একদিন আগেই জল আর এ্যাসিভ ফরমূলার মাপ 

অনুনাঁরে মিশিয়ে রেখে দিতে হবে। এই কাজটি যদি আগে করে না রাখা 

হয় তবে মাল ঠিক মত তৈরী করা যাবে না। গরম লোহার টুকরা যখন 
ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন ফের হাতার সাহাযো তুলে এযাসিভ জঙ্গে দিয়ে দিতে 

হবে। এই ভাবে ১ দিন বা ২৪ ঘঃ রেখে দিতে হবে। যদি লক্ষ্য রাখ! যায় 
তবে দ্বেখা যাবে লোহার টুকরা! গুলি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে শেষ কালে 

এ লৌহ ও এ্যাসিড মিশ্রণ টিম! আচে জাল দিয়ে জল তাড়িয়ে দিলে বিভিন্ন 
মেশের ফেরাস সালফেট পেয়ে যাব। 

সব কথা জানার পরও একটি বিষয় অজানা! থেকে যায়, সেটি বিক্রয় 

বাজার । বিভিন প্রয়োজনে বাজারে ও কেমিক্যাল মার্কেটে হীরাকস্ বিক্রী 

হলেও এর প্রধান বিক্রয় বাজার, লেখার কালী তৈরী কর!র কারখানায়, 

রং শিল্পে, ওধধ শিল্পে ও সামান্)। পরিমাণে রবার শিল্পে । দেখতে অনেকটা 

তুঁতের মত বলে অপেকে তুঁতের সঙ্গে ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করে। তু'তে 
অনেক লমদ়্ জমিতে দেওয়! হয়। কিন্তু যদি হীরাকস মিশ্রিত তুতে জমিতে 

দেওয়া হয় তবে জমির খুব ক্ষতি হয়। তাই এই কাজটি না করাই ভাল। 
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আলিউমিনিয়াম সালফেট 

নগরে, শহরে এমন কি গ্রামের মধোও যে রসায়ন শিল্পটি গড়া যায় তার 

নাম আলিউমিনিয়াম সালফেট । তবে এমন কতকগুলি শিল্প আছে যা একটু 

বড় করে না করলে তার থেকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ বিক্রয় দরটা, 
উৎ্প্রাদন খরচার থেকে অনেক কম হয়ে যায়। তাই এ সমস্ত শিল্পগুলি 

মেসিনের সাহায্যে একটি নির্দি্ পরিমানে উত্পাদন না| করলে বাজারে চালাতে 

পারা যায় নাঁ। কিন্তু আলিউমিনিয়াম সালফেট এমন একটি রসায়ন যা 

একেবারে ক্ষুদ্র কুটার শিল্পের আকার থেকে বৃহৎ শিল্প আকারে করা চলতে 

পারে। সেইকারণে ক্ষত্র শিল্পে উতৎপা'দত আযালিউমিনিয়াম সালফেট বড় 
শিল্পে উতৎপশ্ন মালের সঙ্গে দামের দিক থেকে বিশেষ একটা পার্থকা ঘটে না। 

তবে ক্ষুদ্ধ শিল্পে যে ভাবে আলিউমিনিয়াম সালফেট তৈরী হবে, তা 

মেসিনে প্রস্তুত বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে একটু পার্থকা থাকবে। 

এবার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ক্ষুদ্র কুটার শিল্পের আকারে যদি এই 
রসায়নটি উৎপাদন করা হয় তবে সেটা লাভজনক হবে। তা হলে 

আযালিউমিনিয়াম সালফেট কি? যাঁর! বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তারা নিশ্চ্ 

জানেন জিনিষটি কি? তবু অনেকে হয়তো নাও জানতে পারেন । তাই জানিয়ে 
দিচ্ছিঃ চলতি কথায় বাংলাগ্ন যাকে আমর ফিটকিরি বলি। যদিও আমাদের 

ম'ত সাধারণ লোকেরা পাড়ার মৃদিখানার দোকানে দু-চার পয়সার ফিটকিরি 
বিক্রী হতে দেখি, তবু বলা যাঁয় এটি বেশ লাভজনক ব্যবসা । প্রায় ধরতে 
গেলে সার] ভারতবর্ষের গ্রাম থেকে শহরে এর ব্যাপক চাহিদ!। এখন এই 

শিল্পটি গড়তে গেলে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিয়ে 
আলোচনা! করা হুচ্ছে। (ক) কাচা মাল, (খ) মূলধন, (গ) বিক্রয় বাজার, 
(ঘ) জমি, (৩) শিল্প বিষয়ে জ্ঞান। 

(ক) কাচামাল--ছু'টি মাত্র কাচামাল লাগে ফিটকিরি তৈরী করতে । 

(১) আলিউমিনিয়াম, (২) সালফিউরিক আমি । ২নং কাচা মালটি 

কোথায় এবং কত দাষে পাওয়া যায় তা নিয়ে অনেক জায়গায় লেখ! হয়ে 

গেছে। পাঠক একটু দেখলেই পেয়ে যাবেন। আর ১নং মালটি পাওয়া 
যাবে আযালিউমিনিয়ামের কারখানায় । আমাদের এখানে লাগবে টুক্র! বা 
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ক্রাপ, আলিউমিনিয়াম। এর কোন নির্দিই দর নেই। অম্পূর্ণ নির্ভর করে 

নিজের উপর । কায়দা করে যতটা সম্ভায় কিনতে পারবেন, উৎপাদন খরচ 

মেই পরিমানে কমে যাবে। এখানে আরও একটি কথা বলার আছে। ধার! 

মেসিনে ব! বড় কারখানায় ফিটকিরি উৎপাদন করবেন তারা এ সব জায়গায় 

স্র্যাপ আলিউমিনিয়াম কিনতে যাবেন । কিন্তু ধারা ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পে উৎপাদন 

করবেন তাদের লব থেকে সস্তা পড়বে যাব! বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভাঙা, ফুটো 
এ্ালিউমিনিয়ামের থালা, বাটি, ঘটি, মগ, হাড়ি প্রভৃতি সম্ভ। দরে নিয়ে 

আসে, তাদের কাছ থেকে কিনতে পারলে । এতে লাভটা ছু'ভাবে হবে । 

(১) কাচামাল কেনা ও বাজার থেকে নিয়ে আসার জন্ত যে খরচ পড়ে সেটা 

বাঁচবে, (২) বড় কারখানায় কেনার থেকে এ সব লোকের কাছ থেকে 

কিনলে দামের দিক থেকে বেশ খানিকটা কম পড়বে । এবার তাশ্ছলে নিশ্চয় 

বলা যেতে পারে এই ছুটি দিক দিয়ে ঘি পয়সা বাচান যায় তবে উৎপাদন 
খরচ নিশ্চয় কমিয়ে আনা যাবে। 

(খ) মৃূলধন--যদি মাসে গড়ে ৪০০ টাক] থেকে ৫০* টাঁকা পর্যন্ত 
রোজগার করতে হয় তবে ছাজার পঁ।চেক টাকা প্রথম দিকে দরকার হবে। 

এর থেকে আঁ কম টাকায় কারখানা করা চলবে না। যে সমস্ত জিনিষগুলি 

একান্ত দরকার, সেগুলির তাঁলিক1 দিয়ে দিচ্ছি। (১) ফারুনিস (মাটির 
ভাটি), (২) পাকা চোঁবাচ্চা ছুটি, ৩) স্টেন-লেস্-গ্রীলের কড়াই একটি, 

(৪) খুস্তি চারটি, (৫) ঢালাই লোহার কড়াই তিনটি, (৩, হাতা ছু'টি, (৭) 

ভ্যাট তিনচি। বিছ্যাৎ বৰ! খুব বেশী জল এই শিল্পে দরকার হয় না। আর 

ফার্নিস বা ভাটি কয়লায় চালাতে পারা যায়। এখন বাকী থাকে কতটা 

পরিমীণে সালফিউবর্িক এযাসিড ও ক্ত্র্যাপ আযলিউমিনিয়াম কেনা হবে? 

বাজারে যে রকম অর্ডার বাড়বে, তার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কাচামাল 

কিনলেই হবে। 

(গ) বিক্রয় বাজার__আগেই বলেছি এর বিক্রয় বাজার পর্বত্র। মুদিখানার 

দোকান থেকে বড় বড় কল কারখানায় এর প্রয়োজন বয়েছে। বিশেষ করে 

খাবার জঙ্গ ফিণ্টার করার জন্য কর্পোরেশনে ও মিউনিনিপ্যালিটিতে, গঁধধের 

কারখানায়, রেলওয়েতে, ও দাত মাজার মাঁজনে এর চাহিদা প্রচুর । পশ্চিম 
বাংলায় রিসড়ায় ফস্ফেট কোম্পানি ও বেঙ্গল কেমিক্যাল্ এখন তৈরী করছেন । 

তবুও বলা যেতে পারে যদি ক্ষুদ্র শিল্পের আকারে এটি উৎপাদন করা যায় তৰে 
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বাজারে চালান যেতে পারে । তাছাড়া যে সমস্ত কোম্পানি আলিউমিনিয়াম 

ছাইড্রো-অক্নাইড-জেল তৈরী করছেন তাদেরও ফিটকিরি একটি প্রধান 
কাচামাল। এই সমস্ত কোম্পানীতে নিজে গিয়ে যোগাযোগ করা যেতে 
পারে। 

(২) জমি-সাধারণভাবে দেখতে গেলে এক কাঠারও কম জমিতে এই 
কারখানা কর চলতে পারে। তবে কাঠা তিনেক জমি হলেই ভাল হয়। 
সব জায়গায় যদি সেভ দিতে না পারা যায় ছু-কাঠা জায়গায় সেড দিতেই হবে। 

জমিটাও একটু উচু হওয়া দরকার | কারণ বর্ধার সময় জমিতে জল বসলে ভাটি 
বা ফার্নিস খারাপ হয়ে যেতে পারে । যদি ফাকা জায়গা না পাওয়া যায় তবে 

ফার্নিসটা বাইরে করে অন্য কাজগুলি ঘরের মধ্যে কর! চলতে পারে । তবে 
সে ক্ষেত্রে চৌবাচ্চা দু'টি ফারনিসের পাশে করতেই হবে। তা নাহলে মাল 
তৈরী করার সময় অন্থ্বিধা হতে পারে । কলকাতা ছাড়া যদি বাইরে করা 
যায় তবে জায়গার জন্ত খুব একট] অস্থবিধ] হবে না। 

(ও) শিল্প বিষয়ে জ্ঞান--এই জিনিষটির উপর নির্ভর করছে সবকিছু ; এমন 
কি উচ্চ মানের উত্পাদন ও তার বিক্রয় মূল্য। আমরা সবাই জানি 
প্রত্যেকটি ধাতুর একটি মেণ্টিং টেম্পারেচার্ থাকে । দেখা গেছে এযালিউ- 
মিনিয়াম ৬৫০০ থেকে ৬৫৮০ তাপে গলে যায়। প্রথমে ক্যাপ, 
এালিউমিনিয়ামকে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে লোহার কড়াইয়ের মধ্যে 

দিয়ে ফার্নিসে গরম করতে দিতে হবে। এখন দেখতে হবে কতটা! গরম 
করা দরকার। ৪৫০০ থেকে ৫০০০০ পর্যস্ত গরম হলেই অর্থাৎ যখন টকৃটকে 
লাল হয়ে যাবে তখন হাতার সাহায্যে এই গরম এ্যালিউমরিনিয়ামকে কড়াই 
থেকে ।তুলে নিয়ে পাশের চৌবাচ্চায় ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। এই 
কাজটি খুব তাড়াতাড়ি কর! দরকার । এইভাবে গরম আযলিউমিনিয়াম ফেলার 
সময় চৌবাচ্চার জল যদি গরম হয়ে যায়, তবে জল বার করে দিয়ে আবার ঠা 
জল তরে দিতে হবে। নেই কারণে পাশাপাশি ছু'টি চৌব।চ্চা থাকলে ভাল 
হয়। এই কাজটিকে বল! যেতে পারে প্রথম ধাপ । এখন দ্বিতীয় ধাপে আলাদা 
একটি ভ্যাটে সালফিউরিক এযাসিভ জল মিশিয়ে রেখে দিতে হবে । ভাগটা 
হবে ১ ভাগ এাগিভ ও ৪ ভাগ জল। এবার চৌবাচ্চায় যে আ্লিউ- 
মিনিয়াম ভেজান আছে তা ভ্যাটের মধ্যে অর্থাৎ এযাদিভ মিশ্রিত জলে 
ফেলে দিতে হবে। এই কাজটিও খুব সাবধানে করা দরকার। কারণ 
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একটু অসাবধান হলেই যে. কোন লময়ে আগুন লেগে যেতে পারে। 

যদি এইভাবে উৎ্পার্দন করা! যায় তবে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে কেজি প্রতি 

লাভ থাকে ১ টাকার কাছাঁকাছি। ভাগটা দিয়ে দিচ্ছি। 

আযালিউমিনিয়াম *, ১৬ ভাগ 

জল মিশ্রিত এামিভা *** ৯৭ ভাগ 

এই ভাগটিকে কেজি,পাউও বা! সেরে মেপে নিয়ে কাঁজ কর! চলতে পারে। 

তবে আলিউমিনিয়াম কেজিতে, ও এ্াসিড জল মি: লিঃ মাপে নিলে 

কাজের স্থবিধা হয়। 

কপার সালফেট 

পশ্চিমবাংলায় ছোঁটবড় মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে, আর তাকে ধিরে বাঙালী 

শিক্ষিত বেকার যুবকরা বাঁচার রাস্তা খুজে পাবেন একথা ভাবতে যেমন আনন্দ 

হয়, আবার তেমনি রিক্ত বাঙালীর অর্থনৈতিক চেহারাট! যখন চোখের 

সামনে ভেগে ওঠে মে আনন্দের তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যে 
দেশে মূলধনের এত অভাব সেখানে শিল্প গ'ড়ে তোলার বিষয় নিয়ে 
আলোচনার কি দরকার ! ঠিক কথা, তবু আমার এ আলোচন] ছুটি দিক 
বিবেচনা করে। (১) অনেক সময় দেখা যায় এরই সস্প্য যাদের কিছু টাকা 
আছে অথচ কোন শিল্প বিষয়ে মোটামুটি জান! না থাকায় বা সঠিক পদ্ধতি 
না জানার ফলে সাহস করে কিছু করতে পারছেন না। (২) আবার অনেকের, 
যাঁদের উত্সাহ আছে ও অল্প সামান্য খরচ করতে পারেন, এই ভাবে কুড়ি বা 

ভ্রিশজন মিলে লমবাঁয় ভিত্তিতে একটি মাঝারি ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলতে পারেন । এই ছু;টি মাত দিক ভেবে আমার এই আলোচনা । 

সমবায় ভিত্তিতে যার] শিল্প গড়ে তুলতে চান, তার! প্রথমে নিজেদের মধ্যে 

কিছু দিয়ে মূলধন যোগাড় করা, পরে গ্রামের বা পাড়ার চেন। জানার মধ্যে 

শেয়ার বিক্রী ক'রে আরও মূলধন বাঁড়াতে পারা যায়। এইভাবে খানিকটা 
কাঁজ এগিয়ে গেলে বাঁকি টাকা ব্যঙ্ক থেকে পেতে বিশেষ অস্থবিধা হয় না। 

এটাঁও সবার জেনে রাখ দরকার যে, ব্যাঙ্ক সমবায় প্রতিষ্ঠানের চাছিদ। সবথেকে 
আগে বিবেচনা করে দেখেন । 
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এবার যে রসায়ন শিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচন! করা হচ্ছে তার নাম 

“কপার সালফেট” । আমরা যাঁকে চলতি কথায় তুঁতে বলে থাকি। তুতের 

সঙ্গে আমাদের সবার অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। একথাও ঠিক যে, প্রথম 

শ্রেণীর যে ক'টি রসায়ন দ্রব্য আছে, তুঁতে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ 

স্থান অধিকার করে রয়েছে । সত্যি কথা বলতে কি এই শিল্পে সত্তর হাজার 

টাকার কত খরচ করলে প্রতিমাসে আট থেকে দশ হাজার টাঁক। “নেট প্রফিট” 

করা ঘায়। অথবা! পঞ্চাশ হাঁজার বা! তার বেশী খরচ করলে মানে কম করে 

পাঁচ হাজার টাকার ম'ত লাভ থেকে যায়। এর থেকে কম টাকা বিনিয়োগ 

করে এ ব্যবসা লাভজনকভাবে চালাতে পার! যায় না। 

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তুঁতে না হয় করা গেল--কিন্ত সার! 

ভারতে এর চাহি! কতখানি? গোটা ভারতবর্ষে দশ হাজার টনেরও বেশী 

দরকার হয় তূ'তের। আর সারা বছরে ভারতে মোট তুঁতের উৎ্পার্ন পাঁচ 

হাজার টনেরও কিছু বেশী। তাহলে হিসেবে দীড়ায় মাত্র অর্ধেক চাহিদ। 

'মেটান যাচ্ছে। এরই ফলে কোন কোন সময় বাজারে তুতের অভাব দেখা 

দেয়। সেই কারণে দরও বেড়ে যায়। কলকাতায় মাত্র ছু'টি ছোট অবাঙালী 

কোম্পানী আছে, আর টাট1| সমেত সার! ভারতবর্ষে তিনটি বড় ফার্ম রয়েছে। 

তা'ছাড়াও খুঁজে দেখলে ছু-চারটি হয়তে! ছোট খাট প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে, 

তবে তাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষ একটা উল্লেখঘোগ্য নয়। আবার 

বিশ্বদ্ধতার দিক দিয়েও খুব একট! ভাল নাঁও হতে পারে। অবশ্ত এটা আমার 

সম্পূর্ণ অনুমান মান্্। 

বড় বা মাঝারি যে কোন রকমের কারখানা হোক না কেন, মোটামুটি 

ভাবে এইক”টি জিনিষের দরকার হবেই। (ক) একটি ফারনেল। এট! 

ইলেকট্রিক, তেল অথবা! কয়লা চালিত হতে পারে । অবশ্ঠ যেখানে ইলেকট্রিক 

আছে সেখানে অন্ত কোন শক্তি ব্যবহার না করাই ভাল। (খ) লেড 

লাইও ট্যাঙ্ক একটি, (গ) লেড লাইও ইভাপরেটার একটি, (ঘ) কাঠের ভ্যাট 

চার-পাঁচটি, (ও) ক্রীষ্টালাইজার একটি, () ছাকুনি তিনটি কি চারটি । আর 

'কাচামালের মধ্যে লাগে তামার পাত ও সাল্ফিউরিক এযাসিড। তাম। 

আমাদের দেশে খুব কম পাওয়া ঘায়। তাই ভারত দরকার তুতে তৈরীর 
কারখানাকে বিদেশ থেকে তামার পাত আমদানি করার অনুমতি দ্বেন। 

.ককিস্ত একথা অনেকে জানেন না যে, বাজারে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে 
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টুকরো তাম! পাওয়া যায় (যাকে স্ক্যাপ কপার বলি) তার থেকে ভাল তুঁতে 
তৈরী করতে পারা যায়। একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এই ক্ক্যাপ 

কপার থেকে তুঁতে তৈরী করার সব থেকে ভাল উপায়। ফলে বিদেশ থেকে 

আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয় না। সেই সঙ্গে উৎপাদন খরচও অনেক 

কমে যায়। হিপেবটা দিলে আরও বুঝতে স্থবিধ! হবে। মাত্র একটন ক্যাপ 
কপার থেকে মোট সাড়ে চারটন কপার সালফেট পাওয়া যাবে। 

চাহিদ! সম্বন্ধে আগেই বেশ খানিকটা আলোচনা হয়ে গেছে। এখন 

প্রত্যক্ষ ভাবে কোথায় কোথায় তুতে লাগে তাই নিয়ে আলোচন] কর! যাক। 

বহু জায়গায় এর ব্যবহার, তার মধ্যে যেগুলি প্রধান যথ1-_-€(১) জমিতে, 

€২) ইনম্পাত প্রকল্পে, (৩) অন্যান্য রসায়ন শিল্পে, (৪)-_গাছ-পালা-সংরক্ষণে, 

(৫) ওধধে, (৬) কাগজ শিল্পে, (৭) চামড়ার কারখানায়, (৮) হ্থুতাকলে, 

(৯) রবার শিল্পে, (১০) কাঠশিল্পে, (১১) আঠ তৈরীতে । 

সাধারণভাবে কপার সালফেট তৈরী করতে গেলে জমি দরকার হবে প্রায় 
পাঁচ কাঠার ম'ত। তবে সমস্ত জায়গাটায় শেভ না হলেও চলে যাবে। 

ধাদের ক্ষমতা আছে তারা সবটাই শেড করে নিতে পারেন। তা নাহলে 

কাঠা দুই কি তিনের মত জায়গায় শেড করে নিতে পারলে কাজ চলে যাবে। 

অবশ্ঠ প্রথম দিকে বেশী খরচ না! করাই ভাল। আর গোট1 পাঁচজন লোক 

লাগবে এই কারখানাটি চালাতে । শেষ করার আগে আরও একট কথা 

জানিয়ে রাখি এই শিল্পে একটি এসিড রাখার জায়গার দরকার । অনেকে 

আজকাল পলেখিনের জারে রাখেন, আমার মতে প্রথম দিকে একটু বেশী 

খরচ করে ঢালাই লোহার ট্যাঙ্কে এ্যাসিড রাখ! অনেক ভাল ও নিরাপদ । 

বোরিক আ্যাসিভ 
একেবারে ঠিক প্রথম শ্রেণীর তালিকায় বোরিক গ্যাসিভের নাম না 

থাকলেও, চাহিদ। ও ব্যবহারের বিচারে ছ্িতীয় শ্রেণীর প্রথম সারিতে নিশ্চয় 

স্থান দেওয়া ঘেতে পারে। এখানে, অর্থাৎ আমাদের দেশে রসায়নের স্থান 

নির্ণয় করা হয় বিদেশের বাজার থেকে আমর্ধানি করার তালিক1 দেখে। 

'বোরিক এযামিভ অবশ্ত বিদেশ থেকে এখন আর আমদানি করতে হয় না, 

বর্তমানে ভারতের প্রথম শ্রেণীর শিল্প নগরী বোথ্েতে বেশ বড় আকারের 
কারখানা তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সেই এককথা, ধতটা আমাদের দেশে 
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প্রয়োজন সেই অন্রপাতে উৎপাদন অনেক কম। ফলে কেমিক্যাঁলের মার্কেটে 
একই দৃশ্ঠ দেখতে হয়, ২৫ পঃ না হয় ৫০ পঃ ঘাম বেড়ে গেছে । দোঁকানদারকে 

. জিজ্ঞেস করুণ কারণট1 কি? সোঙ্াকথা, বোগ্ধে থেকে মাল আসছে না, তাই 

বাজার টান আছে। অবশ্য এইসব প্রয়োজনীয় রসায়নের ভারতে নিত্য 
চাহিদা রয়েছে। 

বর্তমানে দেশের যা অবস্থা তাতে এখন কেউ আশি হাজার বা একলাখ' 

টাকা খরচ করে মোরারজি কেমিক্যাল্যের ম'ত বড় কারখানায় বৌৰিক. 
এ্যানিড তৈহ্বী করার কথ! নিশ্চয় চিন্ত! করবেন না। কিন্তু অল্প পয়সা 

বিনিয়োগ করে এই ধরণের ছোট ছোট কেমিক্যাল ইউনিট যদ্দি পশ্চিমবাংলায় 

গড়া যায় তবে একদিকে চাহিদাও মোটে আবার অন্যদিকে মাঝারি শিল্পগুলি 
সবসময় ঠিক দামে মাল কিনতে পেরে তাদের উৎপাদনও বজায় রাখতে পারেন। 
অবশ্ঠ বোরিক এযাঁসিড তৈরী করতে গেলে খরচা একটু বেশীই পড়ে যায়। 
কিন্ত অন্ত একটি পদ্ধতি আছে, যদ্দি দেই উপায়ে তৈরী কর! হয় তবে বৃহৎ 

শিল্পে উৎপাদনের থেকে কোন অংশেই বোরিক এ্যাপিডের দাম বেশী হয় না। 

তবে উৎপাদন, ১* থেকে ১৫ কেজির বেশী রোজ করা যাবে না। 

বোরিক এ্যাসিড দেখেননি বা! একবারও ব্যবহার করেন নি, এমন 

লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। আর কিছুনা হোক বোরিক কটন্ 

ব্যবহার ন। করুণ, নিশ্চয় দেখে থাকবেন । বহু প্রকার শিল্পে ও ওধধে বোরিক 

এ্াসিভ ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার এটি ছুরুকম কোয়ালিটির হয়। 

(১) আই, পি, কোয়ালিটি, অর্থাৎ একেবারে শিওর-_এটি ব্যবহার হয় ওধধ' 

শিল্পে। (২) টেক্নিক্যাল্ কোয়ালিটি-এটি লাগে রসায়ন শিল্পে । তবে 
তৈরী করার পদ্ধতি একই থাকে । প্রথমে টেকৃনিক্যাল্ কোয়ালিটি করে পরে 

আই, পি--কোয়ালিটি করা হয়। যে সমস্ত শিল্পে এর প্রধান ব্যবহার তার 

নাম উল্লেখ কর! হচ্ছে। (১) ওুঁধধ শিল্পে, (২) কাচ শিল্পে, (৩) রবার শিল্পে, 
এই তিনটি শিল্পে প্রধান ব্যবহার--আর লাগে ল্যাবরেটবীতে, ইলেকট্রিক 

বাল্ব তৈরী করতে ও স্যামান্য পরিমাণে প্রসাধন শিল্পে। আরও অনেক ছোট 
শিল্পে এর ব্যবহার আছে। অল্প পরিমাণে লাগে বলে সেগুলির না উল্লেখ 

করলাম না। 

রোজ যদি ১* কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে মাত্র কাঠ! চারেক 

জায়গ! পেলেই কাজ চলে যাবে। এর মধ্যে কিন্তু সমস্ত জায়গাটায় শেড দিয়ে 



বোরিক আযমিভ ৩৩, 

খিরতে হবে । যদি শেড দেওয়ার জায়গ! না পাওয়া যাঁয় তবে মাঝারি সাইজের 
চারটি ঘর পেলেই হবে। বে একেবারে গ্রামের মধ্যে এই শিল্প গড়তে গেলে. 

একটু অস্থবিধা আছে। মহানগরে বা ভার আশেপাশে হলেই ভাল হয়!” 
কারণ এই শিল্প চালাতে গেলে বিছ্যুৎশক্তি একান্তভাবে দরকার ৷ উৎপাদনের 

হারট] যদি একই থাকে তবে মাত্র তিন থেকে চারজন লোক রাখলেই কোন 
অন্থবিধা হবে না । 

এবার আসা যাক এই জিনিষটি তৈরী করতে কি কি কাচামাল লাগে ? 
(১) বোর্যাক্স্, (২) সালফিউরিক এসিড । প্রথমটি পাওয়া যায় কলকাতার" 
যেকোন কেমিক্যালের দৌকানে। এক মেট্রিক টনের দাম পড়ে ২,৫০০ 
টাকার কাছাকাছি। আর দ্বিতীয়টি তৈরী করে বেঙ্গল কেমক্যাল, 
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ  ইগ্ডিয়। সমেত অনেক কোম্পানি । এরও দাম 
পড়ে ৩৫০ টাকা থেকে ৪** টাকা পর্য্স্ত। প্রথমে দুটিকে আলাদা পাজ্রে 
সলশন করে নিতে হবে। এবার সালফিউরিক এসিড সলাশন, বোর্যাকৃস্ 
সলাশনে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এখন এ মিশ্রণকে গরম অবস্থায় 
ফিল্টার করতে হবে। যদি না করা হয় তবে সোডিয়াম সালফেট বোর্যাকৃস্ 
এর সঙ্গে চলে আপবে। এইভাবে বার বার বিভিন্ন উত্তাপে ফিল্টার পদ্ধতিতে, 

দ্রবণ থেকে বোরিক এযাঁসিভকে আলাদা! করে নিতে হবে। দেখ! গেছে খুব 

কম করে তিন--থেকে চার বার পধ্যস্ত ফিণ্টার করতে হয় বোরিক খ্যানিভকে 

আলাদা করতে । যত মহজভাবে এখানে বল! হ'ল, কিন্ত মাল তৈরী করার 

সময় এই রকম সহজে হয় না। একটু দোষ হলেই সমস্ত 0:0৫506100 টাই 

খারাপ হয়ে যাবে। তাই খুব সাবধানে ফিণ্টার করতে হয়। শেষকালে; 
ভ্যাকিউয়াম ইভাপরেটারের সাহায্যে ঘন করে নিয়ে ক্রিষ্টাল করতে হবে। 

যে পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা হ'ল, ঠিক সেই ভাবে এটি তৈরী করতে 
গেলে ৩-৫* পঃ থেকে ৪ টাকার মধ্যে প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ পড়ে যাবে। 

অবশ্ত এখানে যে ছিসেবটা ধরা হচ্ছে তা প্যাকিং করার খরচ নিয়ে। আর 

বাজারে বিক্রী হবে প্রতি কেজি ৫-৫* পঃ থেকে ৬ টাকার মধ্যে। ভাহলে 

হিসেব করে দেখা ঘায় মামে খুব কম করে লাভ থাকে ৭** থেকে ৯** 
টাকার মধ্যে । এট! কিন্তু একট! অনুমান করে হিসেব কর! হ'ল। মামান্ত কম 

বা! বেশী হতে পারে । সর্বশেষ যে প্রশ্নটি এসে যাচ্ছে ত! হ'ল প্রথমে কত টাক) 

নিয়ে আরভ কর! যাবে, আর মেসিনপত্র কেনার জন্য কত টাকা লাগবে? 



৩৪ স্বদেশ ও শিল্প 

প্রথমদিকে এটি চালু করতে গেলে মেসিনপত্র কিনতে ও বসানোর খরচ 
'নিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার টাক! পড়ে যাবে । আর প্রতিমাসে কাচামাল কিনতে 
খরচ পড়বে আট থেকে দশ হাজার টাকা । তাহলে মোট খরচ দাড়ায় প্রায় 

ত্রিশ হাজার টাকা । আরও একটু কম করে করা যায়। তাতে কিন্ত 
কারখানা লাভজনকভাবে চালাতে পারা যাবে কিন] সন্দেহ আছে। তাই 

টাকাপয়সা খরচ করে বিরাট ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। এবার মেসিনগুলির 
তালিক1 দিয়ে দিচ্ছি, পাঠক ইচ্ছে করলে বাজারে গিয়ে মেসিন পত্র যেখানে 

বিক্রী হয় সেখানে খোঁজ-খবর নিতে পারবেন । (১) ভ্যাকিউয়াম ইভাঁপরেটার, 

€২) ভ্যাকিউয়াম ক্রিষ্টালাইজার, (৩) এস, এস, প্যান, (৪) এস, এস- 

ইলেকট্রিক-অপারেটেড-স্টারার, (৫) হট্্-ফিপ্টারেশন-আ্যাগ্লারেটান প্রভৃতি । 
এর মধ্যে ১নং ও ২নং মেসিনটির দ্বাম ১৪,০০*, থেকে ১৫১০০, টাকার মধ্যে 
পড়বে । আর বাকীগুলো অল্প দামের মেদিন। মাত্র পাঁচ থেকে সাত 

হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাবে । বাস্্রীযম়করণ ব্যাঙ্ক থেকে যাতে খণ পাওয়। 

যায় তাই একটু বড় করে একটা স্কীম দিয়ে দিচ্ছি। বার! জমি ও মেদিনের 

জন্যে অর্ধেক টাকাটা প্রথম দিকে খরচ করতে পারুবেন তারা ব্যাঙ্কে গিয়ে 

স্কীমট! জম! দিয়ে খণের জন্য আবেদন করে দেখতে পাবেন। 
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দিয়াশলাই শিল্প 
দিয়াশলাইয়ের কথ! বলতে গেলে আমাদের ফিরে ঘেতে হবে বহু বছর 

পেছনে । যেখানে লেজকাট। বানর প্রথম শিখল ছু-পায়ে ভর দিয়ে দীড়াতে। 
তারপর হ'ল তার মেরুদণ্ড সোজা । আরও কয়েক হাজার বছর পরিশ্রমের 

পর হু'ল তার মম্ুস্তত্বের বিকাশ। সে যুগকে বলি আমরা আদিম যুগ। 

সত্যিকথ। বলতে কি প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা! পেতে ও নিজের প্রয়োজনে 

আপন থেকেই স্যটি হয়েছে আগুন জ্বালার পদ্ধতি। কোন একজন আদিম 

পুকুষ নিজের খেয়ালে ছু'টি কাঠের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘষতে ঘষতে জলে উঠে 

ছিল আগুন। আগুনের উত্তাপে গরম হয়ে আদিম পুরুষ বুঝতে পারল 
প্রকৃতির নির্মম শিতল হাওয়] থেকে বাচবার একটি মাত্র পথ হ'ল এই আগুন। 

এরপর জাগল তাকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি । মান্থষের জীবনে ঘটতে লাগল 

বিবর্তন। পেরিয়ে এল প্রস্তর যুগ, লৌহ-যুগ, এল ইম্পাতের যুগ। আরও 
সহজ পদ্ধতিতে ও অল্প সময়ে পাথর আর ইন্পাতে ঘর্ষণ করে তার ফুলকি দিয়ে 
আগুন জালল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ও নিত্য নতুন গবেষণায় শেষ 
পর্যন্ত আবিষ্কার হ'ল আগুনকে সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণের পদ্ধতি । এই ভাবে 

অগ্রগতির পর সর্বশেষ তার আবিষ্কার আধুনিক শেফ টি ম্যাচ বা দিয়াশলাই। 

যদ্দিও প্রীরুতিক সম্পদ প্রচুর থাকাক়্ স্থইডেনের পক্ষে আধুনিক দিয়াশলাই 
তৈরী অনেক সহজ হয়েছে, তবুও আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দ্বেশ নিজের 
সামর্থ অনুযায়ী দিয়াশলাই উৎপাদন করছেন। ভারতবর্ষ ৪ সেই তালিকায় 

পড়ে। যদিও আমাদের দেশে বছ ছোট বড় দিয়াশলাই তৈরীর কারথান। 
রয়েছে তবুও স্থানীয় বেশ খানিকটা এলাক1 নিয়ে একেবারে ক্ুত্র কুটার 
শিল্পের পর্য্যায়ে দিয়াশলাই কর! চলতে পারে। 

এবার দেখ! যাক রাণায়নিক পদ্ধতিতে কিভাবে আগুন জালান হয়। মাত্র 

ছু'টি রসায়ন হলেই আগুন জালা যায়। (১) পটাশিয়াম ক্লোরেট, (২) 
লালক্ষিউরিক এ্যানিড। এই ছু'টি জিনিপের মিশ্রণ ঘটলেই আগুন জলে ওঠে। 

অবশ এ পদ্ধতি যিনি প্রথম আবিষ্ষার করেন তাঁর নাম চ্যানসেন। ভত্রলৌক 

ইউরোপের অধিবাসী । তার পন্ধতি ছিল চিনি বা এ জাতির কোন আঠার 

সঙ্গে পটাশিয়াম ক্লোরেট মিশিয়ে একট! কাঠিতে শুকিয়ে নিলেন, তারপর মেই 
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কাঠিটি সালফিউরিক খ্যাঁসিডে ডুবিয়ে দিয়ে আগুন জালালেন। এইভাবে 
আগুন জাললেও এই পদ্ধতি কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ সালফিউরিক 
এযাসিড নিয়ে সব সময় ঘুরে বেড়ানো বিপদ জনক। তাই এই জিনিষ ধীরে 

ধীরে বাতিল হয়ে গেল। 

আজকের যে দেশলাই, আমরা যেটা! বাজারে বা দোকানে দেখতে পাই 
তা অধিকাংশ বড় বড় কলকারখানায় প্রায় সম্পূর্ণ মেসিনে তৈরী হয়। কিন্তু 

হিসেব করে দেখা গেছে কুটার শিল্পে দেশলাই উৎপাদন বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন 
খরচের চেয়ে অনেক কম। যদি গ্রামে গৃহস্থঘরে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও অল্প 

বয়সের বালকরা দেঁশলাই তৈরীর কাজে লাগে, তবে উত্পাদন খরচ অনেক 

কম পড়বে । এই ব্যাপারে আমাদেরই বন্ধু রাষ্ট্র জাপান বিশেষ ভাবে লাফল্য 

লাভ করেছেন । যাদের একটু বয়স হয়েছে তার] নিশ্চয় জানেন যে একসমক্ন 

জাপানের তৈরী দেশলাই সার! ভারতবর্ষের বাজার সম্পূর্ণ দখল করে রেখে 
ছিল। মোটামুটিভাবে এই কটি রাপায়নিক ভ্রব্য হোলেই দেশলাই তৈরী 
করা ষাবে। 

(১) এ্যার্টিমনি সালফাইড, (২) পটাদিয়াম ক্লোরেট, (৩) পটাপিয়াম 

ডাইক্রোমেট, (৪) রেড লেড ও (৫) গঁদের আঠা । এতো গেল রাসায়নিক 

ত্রব্য। আর যা লাগবে, (১) পাতলা কাঠি, (২) দেশলাইয়ের খোল, 

€৩) বাক্সের ওপরের লেবেল। যদি এই শিল্প আস্ত করা যায় তবে খুব কম 
কবে সাত আটশে। টাক! হলেই প্রথম দিকে বেশ ভালভাবে চলে। 

সাধারণভাবে দ্বেশলাইতে কাঠি, বা বাক্সের জন্য যে কাঠ ব্যবহার কর! 

হয় তা হয় পাইন, না হয় দেবদাক। অবশ্য এই ছুই জাতের কাঠি ৰিশেষ ভাবে 

দেশলাই শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত । কিন্তু কুটীর শিল্পের আকারে এই শিল্প যখন 

গড়ে উঠবে তখন কিন্তু পাইন ব! দেবদাকু কাঠ ব্যবহার কর] চলবে না। লব 

থেকে ভাল হয় যদি বাশ থেকে কাঠি বা বাক্স তৈরী করা ঘায়। গ্রাম অঞ্চলে 

সহজে ও অল্প দামে বীশ সংগ্রহ করা খুব একটা! শক্ত ব্যাপার নয়! এর পরে 

যদ্দি কেউ দেশলাই তৈরীর বিষয়ে আরও বিষদ ভাবে জানতে চান তবে 

পশ্চিমবঙ্গ সরকাবের পরিচালনায় একটি ট্রেনিং সেপ্টারে গিয়ে আলোচনা! করতে 

পারেন। 

এবার দিয়াশলাই তৈরী করার ছু'তিনটি ফরমূল। এখানে দেওয়া হুচ্ছে। 



৩৮ হদদেশ ও শিল্প 

প্রথমে অন্নকরে তৈরী করে দেখে নেওয়া উচিত কোনটা ভাল হয় ও দামের 

দিক থেকে সস্তা পড়ে । পরে সেই ম'ত তৈরী করা চলবে। 

করঘুল।--১ (ক) 

পটাসিয়াম ক্লোরেট ৭২৫ গ্রাম 

- খ্যার্টিমনি সালফাইড ২৯৫ গ্রাম 

শিরীষ আঠা! ১২৫ গ্রাম 

ফরমূলায় যে তিনটি কাচামাল দেওয়া হ'ল তার মধ্যে প্রথমে শিরীষ আঠা 
কে ২০০ লি.পি জলের মধ্যে দিয়ে সামান্য গরম করে আঠা তৈরী করে নিতে 

হবে। এর পর বাকী ছু'টি কাচামাল একটির পর অপরটি মিশিয়ে যে মণ্ড তৈরী 
হবে তা দেয়াশলাই কাঠিতে লাগিয়ে দিলেই (শুকিয়ে যাবার পর) বাকুদ 
হিসাবে ব্যবহার কর! চলবে। অর্থাৎ ফরমূলা ১(ক) দিয়েশলাই কাঠিতে 
লাগাবার জন্তে যে বারুদের প্রয়োজন হয় তা এখানে দেওয় হ'ল। 

করমূল।_২খ) 

অক্মাইড অফ ম্যাঙ্গানীজ ১ কেজি 

এমারফস ফস্ফরাস ১২২৫ গ্রাম 

শিন্ীষ অথব! গঁদ ৫২৫ গ্রাম 

দিয়াশলাই এর বাক্সের ছু'পাঁশে যে বারুদ লাগানে! থাকে তা এই ফরমূলার 
সাহায্যে তৈরী করা হয়। পদ্ধতি ঠিক আগের মতই। প্রথমে ৬** সি, সি. 
জল নিয়ে আঠা তৈরী করতে হবে। এরপর বাকী ছু'টি জিনিষ একে একে 
মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা দরকার । শেষে কোন বুরুষের লাছায্য ছু'পাশের 
কাগজ মাখিয়ে দিয়ে চড়া রোদ শুকিয়ে নিতে হবে। 

করমূল--১ গে) 

পটাসিয়াম ক্লোরেট ৬০৯ গ্রাম 

পটানিয়াম ডাইক্রোমেট ২৪০ গ্রাম 

অক্সাইভ অফ লেড ২৪০ গ্রাম 
গর ৩৭৫ গ্রানথ 
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প্রথমে ৭** পি.সি. জলেতে গদের আঠা তৈরী করে নিদ্বে বাকী 

'জিনিষ মিশিয়ে দিতে হবে । এতে কাঠিতে লাগাবার বারুদ তৈরী হবে। 

করমূলা ২ (ঘ) 

অক্সাইড অফ ম্যাঙ্গানীজ ৬০০ গ্রাম 

এযার্টিমনি সালফাইড ৫০ গ্রাম 

বাইক্রোমেট অফ পটাশ ৭৫ গ্রাম 
কাচগুড়ো ৫০ গ্রাম 

গর ১০০ গ্রাঙ্গ 

২০* সি. সি. জলেতে (গরম) গদের আঠ| তৈরী করে নিয়ে সমস্ত জিনিবগুলো! 

মিশিয়ে দিয়ে বুকষে করে দিয়েশলাইয়ের বাঝ্স লাগিয়ে দিতে হবে। কাচগুড়ো 

খুব মিহি হওয়! দরকার । সবথেকে ভাল হয় পাতলা কাপড় ছ'বার ছেঁকে 

নিতে পারলে । আমলে দেখতে অনেকটা! পাউডারের মত হবে। শেষের 

ছু'টি ফরমূলায় তৈরী বারুদ খুব উচু মানের হবে। 

ধুপ কাঠি 
আমাদের দেশে এমন অনেক ক্ুপ্র কুটার শিল্প অথবা গৃহ শিল্প রয়েছে যা 

মাত্র ছু" তিনশো! টাক! দিয়েই প্রথমে শুরু করা চলে। অথচ একটু চিস্তা করে 

ন! দেখার ফলেই চারপ্কে কেবঙ্গ হতাশার ছবি। শেষে এমন একট] সময়ের 

সামনে এসে দীড়াই যখন না থাকে চাকরী করার বয়স অথবা ব্যবসায় খাটার 

ম'ত মনব্ল। অবশ্ত আগে থাকতেই যদ্দি কেউ ভেবে বসেন যে ছোট খাট 

ব্যবস! করে দীড়াতে পারা খায় ন! তাদের ক্ষেত্রে কিছু বলার নেই। কারণ 

উভয় পক্ষের যুক্তির কথা বলতে গিয়ে কেবল তর্কের স্থপ্টি হবে। আমার 

কথা হ'ল প্রথমে ছোট-খাট ব্যবসাতে হাত ও মন বিয়ে পরে তার থেকে অন্ধ 

কিছু করা চলতে পারে অথবা নিজের হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠটানকেও তবিস্ততে 

বাড়াতে পারা যায় । সত্য কথ! বলতে কি ব্যবসা এমনই জিনিৰ কখন কিভাবে 

মাহষের হাতে পয়সা! এনে দেবে তা কেউ আগে থাকতে সঠিকভাবে বলতে 

পারে না। তাছাড়া! অল্প মূলধন নিয়ে ছোট-খাট ব্যবসা করলে একেথারে 

লোকসান খাবার ভয় থাকে না। 



ব্ও ত্বয়েশ ও শিল্প 

ধুপকাঠি তৈরী করে বিক্রী কর! এমনই একটা ব্যবসা, যাঁর জন্তে কোন রকম 
ঝুকি নিতে হয় না। মেসিন পত্র বলতে যা! বোঝায় তারও কোন প্রয়োজন 

নেই। দরকার পড়েনা বিছ্যুৎ শক্তির অথবা জলের। কেবল বাজার থেকে 
কিছু কাচামাল কিনে এনে তার থেকে ফরমূলা ম'ত ধূপ তৈরী করতে পারলেই 
কাজ মিটে যাবে। ফরমূলার প্রসক্ষে আসার আগে আরও ীযানিডি। কথা 
পাঠকের জানা দরকার । 

প্রথমেই বলেছি ধূপকাঠি তৈরী একেবারে গৃহে শিল্পের পর্যায়ে পড়ে । কাজেই 
অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়ের এই কাজ করতে পারে। ফলে দিনের সমস্ত 

সময়টা বিক্রীর জন্ত ঘুরতে পারা যায়। রেলগাঁড়ীতে এর বাজার খুবই ভাল। 
শ্রকজন হকার সার! দিনে ২০-২৫ টাকার ম"ত ধূপ বিক্রী করে থাকে। তা ছাড়া 
সমস্ত মুদির দোকানেও ডজন দরে মাল দিতে পার! যাবে । নগ্ধ টাকার বিক্রী । 

কাজেই সেই হিনেবে টাকা কোথাও আটকে থাকার স্থঘোগ নেই। বাজারে 
চাহিদাও যেমন রয়েছে তেমনি কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে ধূপের ব্যবসা 
চালাতে হবে। কারণ পশ্চিম বাংলার এটি এখন নিজস্ব ব্যবসা । মহীশূর 
শব্দটা এখন অভ্যাসের ম'ত লোকে বলে যায়। দেখা গেছে যে পমন্ত ধূপকাঠি 
মহীশৃর বলে বাজারে বিক্রী হচ্ছে তার সবকটিই পশ্চিমবাংলাতেই তৈরী । 
আসল কথা, ধূপের কারখান] যতই বাড়ুক চাহিদা যে পরিমাণে রুয়েছে তাতে 
কোন রকমেই লোকমান খাবার ভয় নেই। 

করমুল।- ১ 

কপূর ২৫০ গ্রাম 

অগুরু ২৫০ গ্রাম 

শ্বেতচন্দন গুড়ো ৪০০ গ্রাম 

দেবদাক কাঠের গুড়ো ৭৫ গ্রাম 
তেজপাত! ৪৫ গ্রাম 

লোবান ১২৫ গ্রাঙ্ন 

বেনার মূল ২০০ গ্রাম 

নাগর মুখ! ৪৫ গ্রা্ 

ঘুটেগুড়ো ২ কেজি 

গদের আঠ। ৩০০ গ্রাম 



ধুপ কাঠি ৪১ 

কিভাবে তৈরী করতে হবে? 

প্রথমে ঘৃ'টেকে ভালভাবে গুঁড়িয়ে নিয়ে তারপর পাতল! কাপড়ে ছেকে 
নিতে হবে। এই কাজটি খুব ভালভাবে করা দরকার। এরপর ফরমূলায় 
দেওয়া গঁদ এক লিটার জলে ভিজিয়ে আগের তৈরী করা ঘুঁটে গুড়োর সঙ্গে 
মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করে নিতে হবে। এরপর বাকী জিনিষগুলো ভালভাবে 
গুড়ো করে ও পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নেবার পর মব একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেই 
ধূপের মশল! তৈরী হয়ে যাবে। যদি দেখা যায় মণ্ড খুব গাঁঢ় হয়ে গেছে তবে 
আরও খানিকটা জল মেশান যেতে পারে। কিন্ধু লক্ষ্য বাখা দরকার যেন 
বেশী পাতলা না হয়ে যায়। এরপর ধুপ কাঠির এক ইঞ্চি বাদ দিয়ে এ মণ্ডে 
ডুবিয়ে দিয়ে শুকিয়ে নিলেই ধূপকাঠি তৈরী হয়ে যাবে। তেজপাতা খুব অল্প 

তাপে ভেজে নিয়ে গুড়ো করতে পারা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে 
হবে যেন বেশী ভাঁজা না হয় অথবা পুড়ে যায়। তাহলে ধুপের গন্ধ খারাপ 

হয়ে যাবে। 

ধুপের সম্পর্কে আরও একটা কথ! পাঠকের জানা উচিত। যে কাঠিতে 
ধুপের মশলা মাথান হয় তা সাধারণ কাঠি নয়। অবশ্য বাড়ীতে বাশের কাঠি 
তৈরী করে নিতে পারা যায় তবে কলকাতার বড় বাজারে মহীশৃরের কাঠি 
বিক্রী হয়। সেট] কিনে নেওয়া! সব থেকে ভাল। কারণ ধুপ জলতে জলতে 
নিভে যাবে না। বাঁশের কাঠিতে দে দোষ থাকতে পারে। 

করমুলা- ২ 

কাঠ কয়লা] (গুড়ো) ১ কেজি 

কপুর ৪৫০ গ্রা 

সোরা ২৫ গ্রাম 

লোবান ৫০৬ গ্রাম 

ক্যাসকেরিলা ২৫ গ্রাম 

গ্দ ২০০ গ্রা্ 

অটে৷ মান্ক ২৮ সি. সি 

চন্দনের তেল ১৫ সি* সি 



৪২ সদেশ ও শিল্প 

তৈরী করার নিয়ম 
ঠিক আগের ফরমূলায় যেভাবে ধূপ তৈরী করা হয়েছে এটির ক্ষেত্রেও 

একইভাবে তৈরী করতে হবে। প্রথমে গঁদের আঠা তৈরী করে নিয়ে তারপৰ 
বাকী জিনিষগুলো গুড়ো করে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে মও কর] দরকার । 
গন্ধপ্রব্য অবৃশ্ঠ এ মণ্ডে মিশিয়ে নিতে পারা যায়। শেষে কাঠির ১ ইঞ্চি বাদ 
দিয়ে মণ্ড মাখিয়ে শুকিয়ে (রোদে নয়, কারণ গন্ধ কমে যাবে ) নিলেই ধুপ 
তৈরী হয়ে যাবে। 

ফেস্ ভ্যানিশিং ক্রীম 
আমাকে হুন্দর দেখাক, সবার কাছে আমি আকর্ষণীয় হয়ে উঠি, এ ইচ্ছেটা! 

প্রায় সবারই মনের গোপন কথ! । তাই শতাব্ধীর পর শতাবী ধরে মানুষ 

দৌন্দরধ্য স্থির নানা কৌশল আবিফার করে আসছে। এর প্রমান আমরা 
পাই ইতিহাস থেকে । আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সিঙ্ক 

উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, দেখ! যায় যে, সে যুগের মানুষও সৌন্দর্য্য 
সৃষ্টির কৌশল জানতেন। নিজ্জেকে হ্থন্দর করে তোলার এই প্রবৃত্তিটা অবশ্ত 
পুরুষের থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রবল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নকল 

সৌন্দর্য্য স্থট্টির কৌশল অনেক পালটে গেছে। বিজ্ঞানের চরম আশীর্বাদ 
এখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রসাধন ভ্রব্য ব্যবহার করা যায়। যত রকমের 

সৌন্দর্য-বর্ধক ভ্রব্য আছে তার মধ্যে যেটি একেবারে সাধারণ থেকে বিরাট ধনী 
লোক পধ্যস্ত মুখের লাবণ্য বৃদ্ধিতে ব্যবহার করে তা হলো “ফেস্ ভ্যানিশিং 

ক্রীম ।* 

সারা ভারতবর্ষে বু নামকরা ছোট ও ৰড় কোম্পানী আছে। তারা 

নানা ধরনের “ফেস্ ক্রীম” প্রস্তত করে বাজান বিক্রী করছেন। তবুও যদি 
কেউ এটি তৈরী করেন তবে স্থানীয় এলাকায় অতি সহজে বিক্রী করে 

ধীরে ধীরে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। তবে একটি বিষয়ের প্রতি 
খুব ভাল ভাবে নজর রাখতে হবে । আজকের দিনে সাধারণ মান্য জিনিঘের 

গুণীগুণের দিকে নজর দেয় না। তাই বাইরের “গোর্জাস্নেসে” যেন 
কোন ক্রটি ন! থাকে। প্র্যা্িকের কল্যাণে সে অভাব মেটান খুব একট! 
বড় কথ! নয়। খুব স্বামান্ত দামে অতি হুন্দর প্র্যাহিকের কৌট] পাওয়া যায় ॥ 



ফেস্ ভ্যানিশিং ক্রীম ৪৩ 

বাজারে চলতি যে সব “ফেস্ ক্রীম" পাওয়া! যায় তার পরিমাণ ও কোটার 
মাপটা নিয়ে সেই রকম মাপের কৌঁট। তৈরী করে নিতে কোন অস্থবিধ! হস়্ 
না1। তবে নামট] খুব ভাল দেখে দেওয়া দরকার । এরই ওপর নির্ভর 
করছে সম্পূর্ণ চাহিদা] । | 

এবার আসা যাক এই ক্রীম তৈরী করতে কি কিজিনিষলাগে? (১) 
্ীয়ারিক এযামিভ (কম্মেটিক কোম্মাপিটি), (২) পোটেসিয়াম্ হাইড! অক্সাইড, 
(৩) ডিসটিন্ড ওয়াটার, (৪) গ্লীসারিন, (৫) গন্ধ ভ্রধ্য--(ক) রোজ বা (খ) 
লিল্যাক্। আর লাগে সামান্য গোলাপ জল। এই ক'টি কীচামাল হলেই 
কাজ চলে যাবে। সবকটি কাচামাল কলকাতার চীনাবাজারে বা বাগৰী 
মার্কেটে পাওয়া যাবে। এর মধ্য কোনটাই পেতে আমাদের অস্থবিধা নেই। 

একটা! মাঝারি ঘর হুলেই এ শিল্প গড়ে তুলতে পারা যাঁয়। মাত্র দু'জন 
লোক লাগে । সব থেকে বড় কথা এতে কোন বিদ্যুৎ শক্তির দরকার হয় না। 
শহরে, আধা শহরে, এমন কি গ্রাম অঞ্চলেও এ শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। 
মেনিন-পত্রের বিশেষ একটা দরকার হয় না। চারটি কি পাঁচটি বড় বড় 
খ্যালুমিনিয়াম ও কলাইয়ের গামলা ও হস্ত পরিচালিত মিকচার মেসিন 
একটি, আর লাগে টুকিটাকি কয়েকটি জিনিষপত্র। মেদিন ও কীচামীল 
সমেত এই শিল্পটি গড়ে তুলতে মাত্র ছুই থেকে তিন হাজার টাকা লাগে। 
আগেও বলেছি, আবার বলছি, হুন্বর নাম ও বাইরের চাকচিক্য এর প্রধান 
মূলধন । 

এটা তৈরী করা৷ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এটুকু বল! চলে, এমন কিছু 
একট! শক্ত কাজ নয়। তবে একটি চার্জ নামাতে পুরে! ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। 
কারণ এর প্ররদ্তত প্রণালী ছু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমে গ্রীয়ারিক এ্যাসিড, 
পোটেশিয়াম হাইড্রে৷ অক্সাইড ও ভিস্টিন্ড ওয়াটার আগুনে চাপিয়ে একট! নরম 
“পেষ্টের” মত করে নিতে হুবে। এইবার & পেষ্ট নামিয়ে নিয়ে ভালভাবে 
চাক! দিয়ে একদিন বেখে দিতে হবে। পরে তাতে পরিমাণ ম'ত শ্লীনারিন 
দিয়ে মিক্শ্চার মেসিনের সাহায্যে তা ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই 
সময়ে একটু নজর রাখতে হবে যেন কোন রকম ময়লা না থাকে । কারণ ময়লা 
থাকলে ক্রীমে তা লেগে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে ক্রীমের রং খারাপ 
হয়ে যাঁবে। লব শেষে মেশাতে হবে গন্ধ ভ্রব্া। আমি ছু'টি গন্ধ ভ্রবোর 
শাম উল্লেখ করেছি। (১) রোজেস্, (২) লিল্যাক। এখন যে ব্যন্কি এটি 



৪৪ স্বদেশ ও শিল্প 

তৈরী করবেন তাঁর পছন্দ ম'ত বা বাজারের চাহিদা বুঝে যে কোন ভাল গন্ধ 
ব্রব্য মিশিয়ে নিতে পারেন। ধারা অন্ত কোন গন্ধ দ্রব্য মেশাবেন তারা প্রথমে 

বাপরে গোলাপ জল একদম দেবেন না । কেবল ডিসটিন্ড ওয়াটার দিলেই 
হবে। কলকাতায় গন্ধ দ্রব্যের একটি মাত্র ভাল বাজার আছে, সেটা এজরা 
ট্রাটে। সেন থেকে দেখে শুনে কিনতে পারলে বেশ সম্ভাঁয় কিনতে পারা যায়। 

এর লাভের দ্িকটাও খারাপ হয় না। লমত্ত খরচা বাদ দিয়ে প্রায় 
অর্ধেকির বেশী লাভ থাকে । মোটামুটিভাবে বল চলে এ ব্যবসার লাভটা 
অনেকটা নির্ভর করে কীাচামাল কেনার ওপর । এক সঙ্গে যদি একটু বেশ 
করে মাল কেনা যায় তবে পড়তা বেশ ভালই থাকে । 

করমূল1-_ প্রথম পর্ধ্যায় 
্ীয়ারিক এ্যাসিড, ১০ গ্রাম 
পোটেনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড ৫ গ্রাম 

ডিসটিন্ড ওয়াটার ৫০০ সি, সি 

দ্বিতীয় পর্য্যায় 

শীসারিন ২৫ সি. সি 

গন্ধ ত্রব্য ৫ সি. সি 

& পদ ঘাঞনত ৪০015 0 772 14505802078 

08 4018 0877414 10 18 /৫85. 

& 00 17660111706 [50678016079 138. 2600/- 

1,108. 0059750 ০স0/67769%1 100 8:%, 

2, 21807776% ৫ 200%7277067% 1৪. 26১00/- 

(৫) 9. শি. 26158079 1/9010709 7৪, 1600/- 

(৪) 8981৫52 (8. 9.) (£) 08, 100/- 

(9) 9. 9. 82 (3) 18, 600/- 

(4) ভা 9125108 8০516 (৫) 188, 800/- 

(6) 005900108] 150, (9209511) 2৪. 200/- 
৪, 9১600/- 



ফেস্ ভ্যানিশিং ক্রীম 

9, 06০81106 15097016576/2,)1, 7৪, 2899/- 

1,789 750867$015 38. 1,500/- 

(৫) 988%719 8০16 8, 800/- 

(9) 708881000 ন00:-058199 18, 400/- 
(6) (10971. 78, 90০0/- 

(9) 73099 869: 1988, 150/- 

(6) 16180. 07067019518 চ৪, 60/- 
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তরল আলতা 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এমন কতকগুলি ব্যবস! আছে য1 তাঁর একে- 

বারে নিজন্ব জিনিষ। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে অন্য কোন 

প্রদেশে এর চল নেই বলে। আলতা এ রকম একটি জিনিষ যা বাংলা, বিহার 

ও উড়িহ্যার মধো বাবহার সীমাবন্ধ। এই তিনটি প্রদেশের মেয়েরা পায়ের 

শ্রীবৃদ্ধিতে যেমন ব্যবহার করে তেমনি বিশেষ কয়েকটি সামাজিক শুভ কাজে 

ও পাল পার্ধনে বাবহার করা হয়। আলতা ব্যবসা করতে গিয়ে অনেকে যেমন 

কোন মতে ছুটি ডাল ভাতের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন আবার ছুচারজন তেমনি 

এই ব্যবসায় লক্ষপতিও হয়ে গেছেন। আমার এই মন্তব্য শুনে অনেকে হয়তো 

খারাপ কিছুও ভাবতে আরভ করেছেন। আমি কিন্ত যে কোন সময়ে এ কথার 
সত্যতা সম্বন্ধে গ্রমাণ দিতে পারি। 

আল্তার ব্যবসাকে একেবারে ক্ষুব্র কুটার শিল্পের পর্যায়ে ফেল! যাঁয়। 

যদি কেউ এই ব্যবসায় নামতে চান তবে ১৫* টাঁকা হলেই ছোট্ট একট! 

কারখান1 চালাতে পাবেন। যদ্দি আরও একটু ভালভাবে চালাতে চান তবে 
২৫০ টাকা] হলেই চলে যাবে। মাসিক উপার্জন নির্ভর করে যত বেশী 

উৎপার্দন কর! যাবে ও বাজারে বিক্রয় করা যাবে । তবে শীত, গ্রীন্ম ও বসস্ত 

কালে বিক্রয় বেশী হয়। ঠিক ছুর্গাপূজার আগে যে বাজারটা পাওয়া যায় 
সেটাকে অবশ্থ বাদ দিয়েই ধরা হয়েছে। আঙ্গকাঁল বিশেষ করে বাংলাদেশে 

আধুনিক মহিলারা মহদা! আল্ত! পরতে চান না। যাদবের গ্রীম্মকালে পা ঘামে, 
আল্তার বং পায়ে লেগে ভাল ভাল শাড়ি খারাপ হয়ে যায়। আমি এখানে 
যে ফরমূল! দিচ্ছি, যিনি এটি তৈরী করবেন তিনি জোর দিয়ে বাজারে বলতে 
পারবেন যে.--“আমার আল্তা প1 ঘামলেও শাড়ীতে লাগবে না । কারণ এটা 
সম্পূর্ণ ওয়াটার প্রাফ”। বাজারে যে সব আলতা বিক্রী হয় তাতে গদের আঠা 

মেশান থাকে | ফলে জল পাগলে ব! পা ঘামলে আল্তায় মেশান রং সহজে উঠে 

যায়। অবশ্ঠ গন্বের আঠা দিয়ে করলে দীমট! একটু কম পড়ে । আমি অবশ্ঠ 
ছুটো ফরমূলাই এখানে দিয়ে দ্িচ্ছি। পাঠক ইচ্ছে করলে বা বাজারে মলি 

“চালাতে পারলে প্রথমে যেট! তৈরী করতে দামে একটু কম পড়বে সেটাই চালিয়ে 
দেখতে পারেন। 



তরল আলতা! ৪৭ 

১নং করমুল। 

ডিউআ্যাক্স, শ্যালাক্ ১০ গ্রাম 
বোরাক্স, ৫ গ্রাম ৪ 
বৃষ্টির জল ২০০ পি, সি. 

ক্রোসিন্ স্কারলেট ৮ গ্রাম 
রোভডামিন ২ গ্রাম 

জেরেনিয়ম রোজ ৫ ফোঁটা 

কিভাবে অ।ল্তা তৈরী করতে হবে? প্রথমে বৃষ্টির জল বা কলের জল 

একটি বড় আলিউমিনিয়ামের হাঁড়িতে বা কড়ায়ে দিয়ে উনানের আঁচে ভাল 
ভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। জল ফুটে যাবার পর বোরাক্স মেশাতে হবে। 
'বোরাক্ম যখন সম্পূর্ণ জলের সঙ্গে মিশে যাবে তখন ডিউজ্যাক্স--শ্যালাক্ 
ফুটস্ত জলে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে হবে। এই সময় জলের বং সামান্য 
হোল্দেটে হয়ে যাবে। এবার আচ. থেকে কড়াই নামিয়ে ক্রোপিন্ স্কারলেট 

রং ও রোডামিন বং একপক্কে মিশিয়ে নিয়ে একটু নেড়ে নিলেই আল্ত। 
হয়ে গেল। যখন আল্ত! একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন জেরেনিয়ম রোজ 
মেশাতে হবে। গরম অবস্থায় কোন জিনিষের মধ্যে যদি গন্ধ ভ্রব্য ষেশান যায় 

তবে গন্ধ উপে যায়। তাই ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মেশান উচিত। এই ভাবে 

আল্ত1 করলে রং হবে গাঁ লাল। ফরমূলা একই ব্বেখে কেবল রোডামিন রং 

৫ গ্রাম ও ক্রোপিন স্করলেট রং ৫ গ্রাম মেশালে লালের ব্দলে সামান্ত কাণচে 

লাল হয়েযাবে। এ বংটাও বাজারে চলতি বুয়েছে। বোরাক্স থাকাতে 

বর্ষাকালে পায়ের বা! হাতের হাঁজাতে লাগালে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায়। 

জন্ত1 দামের ২নং করমূল। 

গঁদের আঠা ২ গ্রাম 

ক্রোসিন স্কারলেট ১০ গ্রাম 

কলের জল ২০০ মি.সি 

ম্যাগ্নেশিক়া! কার্বনেট € গ্রাম 

মেধিলেটেড ম্পিরিট ২ পি. পি. 

এসেন্স অফ রোজ ৪-_৫ ফোটা 



৪৮ _ শ্বদেশ ও শিল্প 

১। গঁদের আঠা ভালভাবে গুড়ো করে ২9 ঘণ্ট। আগে ভিছিয়ে রাখুন । 

পরের দিন আবার দেখুন গঁদের গুড়ে! জলের সঙ্গে মিশে গেছে কিন! । যদি 
না মিশে থাকে তবে ফের একটু জলনিন ও নাড়তে থাকুন। এই ভাবে 
আঁ? প্রস্তুত করে নিন। এবার একটি আলিউমিনিয়ামের অথব! এযানামেলের 

কড়াইতে ২০০ মি, লি, জলের সঙ্গে ১০ গ্রাম ক্রোসিন স্কারলেট রং গুলে উনানে 

চাপিয়ে দিন । একটু ফুটে গেলেই গঁদের আঠা দবট। একসঙ্গে ঢেলে দ্িন। 
এইভাবে ৫ থেকে ১* মিনিট পর্বস্ত ফোটাতে হবে। কড়াই আচ থেকে নামিয়ে 

নিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হবার পর ম্যাগ্নেশিয়! কার্বনেট ও এসেন্স অফ. রোজ একত্রে 
মিশিয়ে কড়ায়ে ঢেলে দিয়ে ভালভাবে নেড়ে নিন। এখন ভালভাবে ঢাকা 

দিয়ে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। পরের দিন চক! খুলে দেখতে পাবেন 

ম্যাগ-কার্ব তলায় থিভিয়ে বয়েছে। তখন খুব সাবধানে ওপরের আল্ত। 
একট] আলা! পাত্রে ঢেলে নিতে হুবে। যর্ধি পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে 

নিতে পারা! যায় আরও ভাল হয় । শিশিতে বা বোতলে প্যাক করার আগে 

মেধিলেটেড ম্পিরিট ২ সি. সি. মিশিয়ে দিতে হবে। 
তরল আল্তা কিভাবে প্রস্তত করতে হয় তা শেখার পরেও কতকগুলি 

জিনিষ পাঠকের জান! উচিত। যেমন কাচামাল কোথায়, কতদাষে ও কি 
ধরণের কিনতে হবে? আল্তার যেটি প্রধান, সেটি হচ্ছে রং । এখানে দু'টি 

ংয়ের কথ! বল! হয়েছে। কলকাতায় :0092180. 96:9৪6-য়ে অনেকগুলি 

রংয়ের দোকান আছে। ওখানে নিজে গিয়ে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। 

ম্যাগ্নেশিয়া কার্বনেট--বাজারে ছু'রকমের কোয়ালিটি চালু আছে। একটি 
লাইট, অপরটি হেতভী। আল্তা তৈরী করতে আমাদের হেভী ম্যাগ্রেশিয়। 
কার্বনেট কিনতে হবে। ১নংফরমূলায় বোরাঁঝ্স ব্যবহার করতে বল! হয়েছে। 
এছুটিব কাজ হ'ল হাজ। ঘ! ভাল কর|। ম্যাগ-কার্ব কিন্ত কিছুতেই গরম 

অবস্থায় মেশান উচিত নয়। যর্দি মেশান হয় তবে আল্তাঁর রং একেবারে 

খারাপ হঞ্ে যাবে । এই ছু'টি কলকাতার 056916. 1/92-য়ের যে কোন 

কেমিক্যালের দোকানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। 

সেন্ট ও শিশি--কলকাতাকস় এজর! খ্ীটে অনেকগুলি আতর ও সেণ্টের 

দোকান আছে। এর মধ্যে ঘোষ কোম্পানির দোঁকান খুব' নামকর] এখান 
থেকেও নেওয়া চলতে পারে। শিশি চেপটা বা গোল ৪ আউব্দ মাপের 

নিতে পারা ঘায়। ূ 



কুম্কুম্ ৰা বিন্দী ৪৯ 

কুম্কুম্ বা বিন্দী 
ভারতবর্ষে এমন একটি সময় ছিল যখন সব বয়সের মেয়েরা! মুখের সৌন্দর্য্য 

বৃদ্ধি করার জন্য ঠিক কপালের মাঝখানে একটি ছোট্ট সিন্দুরের টিপ ধারণ 
করত। এই প্রথাটি প্রায় সমস্ত গ্রদেশেই প্রচলিত ছিল। কিন্ত স্বাধীনতা 

পাওয়ার পর কুম্কুষের ব্যাপক প্রচলন হুওয়ান্স বিশেষ করে আধুনিক ও 

শিক্ষিত মেয়েরা সিন্দুরের বদলে কুম্কুম ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। 

যতদিন যাচ্ছে এর জনপ্রিয়তা ততই বাঁড়ছে। 
কুমকুমের ব্যবসায় খুব বেশী একট! মূলধনের দরকার হয় না। প্রথমে 

১*৯ টাকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পার] যায়। যদ্দি আরও একটু ভালভাবে 
করার ইচ্ছে থাকে তবে ২০০ টাকা যথেষ্ট । তিন রকমের রং বাজারে 

খুব চালু। (১) লাল, (২) গোলাপি, (৩) ফিকে গোলাপি । এই 
তিনটি প্রধান রং ছাড়াও আরও অনেক প্রকার রং হবার! বিন্দী প্রস্তুত কর 
যায়। বাজারে যে রং চলবে তাই ব্যবহার করা উচিত। তিন থেকে চার 
কেজি জল ধরে এই রকম একটি এ্যানীমেলের কড়াই বা হাঁড়ি হনেই চলবে। 
আবার গন্ধ্রব্য মেশাঁবার সময় এ একই কথা। এসেব্স, অফ. রোজ, অটো মাস্ক 
এনেন্স অফ জেস্মিন প্রভৃতির যে কোন একটি ব্যবহার করিতে পার! যায়। 

ফরমুল। £ 

গঁদের আঠা ২৫০ গ্রাম 

ক্রোসিন স্কারলেট রং ৪ আউন্স 

জল ( কলের বা বৃষ্টির ) ১ লিটার 

বোঁরিক এযাসিড ২ আউন্স 

গিপারিণ ২ জউব্স 

গন্ধন্বব্য ২০ ফোটা 

গঁদের আঠা প্রথমে ভালভাবে গুঁড়ো করে নিয়ে কুম্কুম্ তৈরী করার ছয় 
থেকে আট ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে। গঁদ সম্পূর্ণরূপে ভিজে 

যাওয়ার পর একটি পরিষ্কার পাতলা! কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে তার সাথে রং 
মেশাতে হবে। এবার এ রং মেশান আঠা একটি এ্যানামেলের হাড়ি 
অথবা কড়ায়ে চাপিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিঃ ধনে দিদ্ধ করতে হবে। এবার অন্ত 

একটি কাচের পাক্পে বোরিক এ্যাঁসিড় ও গিসারিণ সামান় গরম জলে গুলে 
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ফুটন্ত কড়ায়ে মিশিয়ে দিতে হবে। এই সময় মাঝে মাঝে কড়াই থেকে নামান্ত 

পরিমাণে খুস্তির সাহায্যে তুলে ও একটু ঠাণ্ডা হলে হাতের আঙ্গুলে লাগিয়ে 

দেখতে হবে যেন গড়িয়ে নাপড়ে। এবার নামিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার মুখে 
পরিমাণ মত গন্ধপ্রব্য মিশিয়ে দিয়ে শিশিতে প্যাক করলেই বিন্দী বা 

কুমকুম তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। 

নেল পলিশ 

নেল পলিশ এমন একটি ব্যবসা ঘা মাত্র একজন লোকে ১০০ টাক! থেকে 

১৫ টাকা নিয়ে এই বাবদ! আরম্ভ করতে পারেন । বদ্দিও আজকাল বাজারে 
অনেক কোম্পানি নেল পলিশ বিক্রী করছেন তবুও এ ব্যবসা! একটু চেষ্টা 
করলেই চালাতে পারা যায়। কারণ তৈরী করার মেহনত কম, আর লাভ 

অত্যন্ত বেশী। ফলে যেব্যক্তি এটি উৎপাদন করছেন তিনি বাজারে বিক্রীর 

জন্য অনেক সময় দিতে পারছেন। কেজি ছুই পরিমাণ জল ধরে এই 

রকম সাদ! ছুটি কাচের বোতল হলেই উৎপাদনের কাজ মোটামুটি ভাবে 
চলে যায়। 

অনেক রকম রংএর নেল পলিশ বাঁজারে চলে। তারমধ্যে সন্তাত্ত পরিবারে 

ম্তাচার্যাল কালার আর নিম মধ্যবিত্ত অ-বাঙালী পরিবারে ঘোর লাল বা 

' ফিকে লাল রংএর চলন বেশী। ভারতবর্ষে প্রায় সকল প্রদেশের মেয়ের! 

নেল পলিশ ব্যবহার করেন। দেখা যায় যেটা কম দামী নেল পলিশ তার 

চাহিদা বাজারে নব লময় বেশী। অবশ্ত একটু বড় দোকানে দ্বামী নেল 

পলিশও চলে ভাল। দোকানদার ইচ্ছে করলে ঘে কোন নতুন কোম্পানিকে 
ভালভাবে দাড় করিয়ে দিতে পারে। এখানে যনে রাখতে হবে নেল 

পলিশের দ্াম্টা কম বা বেশী নির্ভর করে শিশি, লেবেল ও নোখে 

লাগাবার [তুলির ওপর। তা না হলে ফরমূলা সবই এক। কেবল রংটা যা 
আলাদা হয়ে যায়। 

নেল পলিশের প্রধান কাচামাল সেলোলাইড বা স্ক্যাপ ফিল্স। সেলো- 
লাইড দিয়ে করতে গেলে দামট! একটু বেশী পড়ে যায়। আর ক্যাপ ফিল্ম 
দিয়ে করলে দ্বামটা একটু কম পড়ে। সেলোলাইড ঠিক আছে কিনা তা 
পরীক্ষা করার একটা নিয়ম আছে। যদি আগুনে ধরলে দেলোলাইড. দপ 
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করে জলে ওঠে তবেই সেই সেলোলাইড দিয়ে কাজ হবে, তা নাহলে বুঝতে 

হলে দেলোলাইড খারাপ। ঘদিক্্যাপ ফিল্ম দিয়ে তৈরী করা হয় তবে 

একটি বড় গ্যানাষেলের হাঁড়িতে সামান্ত কাপড় কাচা সোডা দিয়ে এ স্ত্্যাপ 
ফিল্মকে জলের সঙ্ষে ফুটিয়ে নিয়ে কাল দাগগুলি তুলে ফেলতে হবে। নতুবা 
নেল পলিশের রং খারাপ হয়ে যাবে। আগুনে ফোটাবার সময় খুব খেয়াল 

রাখতে হবে যাতে কোন আগুন না ধরে যায়। 

করমুল। ৫ 

সেলোলাইড 
অথবা | ৪১৫২-৮ গ্রাম 

স্ত্যাপ ফিল্ম 
এযমিটোন ০৭৯ “৮. ২৫১২-৫০ সি. সি. 

এমিল এ্াসেটেট ) | 
অথব! | ২৫১২--৫০ সি. সি 

ক্রুটাইল এযসেটেট 

স্কারলেট রং. *"** ৪ সামান্ত। 

তৈরী করার পদ্ধতি 

প্রথমে মেলোলাইড বা ক্তক্্যাপ ফিল্সকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে নিতে 

হবে। এবার একটি বোতলে রং বাদ দিয়ে ফরমূলায় ঘা লেখা আছে সবগুলি 
একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে খুব ভালভাবে নাড়তে হবে। এখন দেখতে হবে 
সেলোলাইভ ব৷ ক্যাপ ফিলুয়ের টুকরোগুলে৷ সব গলে গেছে কিনা!। যদি ন! 

গলে থাকে তবে এভাবে নাড়িয়ে গলিয়ে ফেলতে হবে। এবার মেশাতে 
হবে বং। যদি গাঢ় লাল করতে হয় তবে বেশী পরিমাণ রং মেশাতে 

হবে। আর যদি ন্তাচার্যাল কালার করতে হয় তবে ফরমূলায় যে ভাগ 
দেওয়! আছে. ভাগেতে একট! কাঠিতে যেটুকু রং লাগে এ পরিমাণ রং 

লাগিয়ে নেল পলিশে কেবল “টাচ.” করাতে হবে। তা! হলেই পরে স্তাচার্যাল 
কালারে দীড়িয়ে যাবে। যর্দি রং একটু কম মনে হয়, অবশ্ত নখে লাগালেই 
বুঝতে পার! যাবে তবে আর সামান্য রং মিশিয়ে নেওয়া! যেতে পারে। এখন 
ছোট ছোট শিশিতে পরিমাণ ম'ত ঢেলে বাজারে বিক্রয় কর! ঘেতে পারে। 
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গাম্পো 
চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য যেমন তেল ব্যবহার করা হয়, তেমনি 

মাথা পরিফার করার জন্য ও মরামাস বা চুল ওঠা বন্ধ করার জন্য মাঝে মাঝে 
শ্যাম্পো ব্যবহার করা উচিত। বর্তমানে শতকর হিসাবে প্রা ৭৫ জন মেয়ে 
ও পুরুষ শ্ঠাম্পো ব্যবহার করেন। তবে শীতকালের থেকে গ্রীম্মকালে, এর 
র্যবহার একটু বেশী হয়। আজকাল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে চুলে 
শ্যাম্পো করা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়েছে। টাটা সমেত অনেক ছোট বড় 

কোম্পানি শ্তাম্পো তৈরী করেছেন। 
এটি তৈরী করার জন্ত জায়গ। ও পরিশ্রম খুবই সামান্ঠ লাগে । যদি নিজেই 

সবকিছু দেখাশুনা কর! যায় তৰে যথেষ্ট লাভও থাকে । তাই শ্ঠাম্পো তৈরী 

অল্প মূলধনের লাভজনক কুটার শিল্পের পর্ধ্যায়ে পড়ে। সুন্দর গন্ধ ও ভালভাবে 
বোতলে প্যাক করে বাজারে ছাড়তে পারলে খুব ভাল দামে বিক্রী করতে 
পারা যায়। যদ্দি প্রথম দিকে হাজার চারেক টাকা এই ব্যবসায় লাগাতে 

পার] যায় তবে মাসে সমস্ত খরচ বাঁ? দিয়ে প্রায় পাঁচশো টাকা পর্যন্ত লাভ 

করা যেতে পারে। শ্তাম্পোকে বেশী দিন রাখতে হলে ও ট্র্যান্স্পেরেন্ট 
করতে হলে ওয়াটার বাথে তৈরী কবর! সব থেকে ভাল। যেপাত্রে এটি তৈরী 

করা হবে তা এনামেলের বা কলাই-করা বাঁসনে হলে ভাল হয়। যর্দ আরও 

ভাল করে কর] যায়, তবে স্টেন্লেস্ শ্রীলের পাত্র সব থেকে ভাল। যদি 
ওয়াটার বাথে না কর! হয় তবে শ্াম্পোর দাবান পুড়ে যেতে পারে ও রং 
ঠিকমত নাও দীড়াতে পারে। 

ফরমুজ1 2 
নারিকেল তেল ৫০০ গ্রাম 
কঙ্কিক পটাস ১৩০ গ্রাম 

পটাসিয়াম কার্বনেট ১৫ গ্রাম 

গিপারিণ ১২৫ সি. সি, 

ডিহিন্ড ওয়াটার ৩০০০ নি. লি. 
টার্পোনিল | ৫০ সি' সি. 

ল্যাভিগার ৫ সি. দি, 

আযল্কোহল্ ১২* মিঃ মিঃ 
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ফরমূলায় যে রকন ভাগ দেওয়া আছে সেই অস্থপারে প্রথমে নারিকেল 
তেল, কিক পান ও পটাসিয়াম কার্বনেট গজন করে বিভিন্ন পান্ধে 
রেখে দিতে হবে। এখন ছু*টি কাচের বা এ্যানামেলের পাত্রে ১৩০ গ্রাম 
কহিক পটাম ও ২,০০০ পি. সি. ডিষ্টন্ড ওয়াটার মিশিয়ে একটি সলুশন্ 
করে রেখে দিতে হুবে। আবার জন্ত একটি পাত্রে ১৫ গ্রাম পটাসিয়াম 
কার্নেট ১১৫০০ সি. পি. ডিহিল্ড ওয়াটার মিশিয়ে সলুশন করে রেখে 
দিতে হবে। 

এবার ওয়াটার বাথে নারিকেল তেল অল্প গরম করে কঠিক পটাস 

সলুশন্ মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে। এই সময় একটু লক্ষ্য নেওয়া 

দরকার যেন তেল ও কণিক পটাস সম্পূর্ণ ভাবে মিশে যায়। এবার 
পটাঁদিয়াম কার্বনেট ললুশন ও মিসারিণ ঢেলে দিয়ে ওয়াটার বাথের পাত্রটি 
একটি থালা! বা এ জাতিয় কোন জিনিষের সাহায্যে বন্ধ কর! দরকার । 

এই ভাবে কিছুক্ষণ পিদ্ধ হওয়ার পর ওয়াটার বাথ থেকে পাত্রটি নামাবার মুখে 
টার্পোনিল মিশিয়ে একটু নেড়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা করা উচিত। নাবান কখন 
ওয়াটার বাথ থেকে নামাতে হবে? ফরমূলায় যে ভাগ দেওয়া আছে 

(ল্যাতিগ্ডার ও আযল্কোহল্) বাদ দিয়ে যেন সমস্ত মাল, ২,৫০০ সি, সি, হয়। 
ধদদি কেউ আন্দাজে এই মাপটি ঠিক করতে ন! পারেন তবে আগে থাকতে 
ওয়াটার বাথের পাত্রচিতে দাগ বা চিহ্ন দ্দিয়ে রাখতে পারেন। তাহলে আর 

কোন অন্থবিধা হবে না। 

এৰারের কাজটিকে ছ্িতীয় পর্যায়ের কাজ বলা যেতে পারে। এখন 

আযাল্কোহল্ ও ল্যাভিগার পাঁবানে মিশ্রিত করে একটি কাচের পান্রে ঢাকা 
দিয়ে ১৫ দিন রেখে দিতে হবে। ১৫ দিন বাদে দেখ! যাৰে শ্যাম্পোর 

উপরে গজল! ভেপে রয়েছে । এবার ধীরে ধীরে ছেঁকে নিলে শ্ঠাম্পো 

তৈরী হয়ে যাবে। যদি দেখা বায় শ্ঠাম্পো ট্রান্স্পেরেণ্ট হয়নি ভবে 

আরও একটু আ্যাল্কোহন্ মেশান যেতে পারে। যদ্দি ফের আ্যাল্কোহল্ 
মেশান হয় তবে আরও ৪-৫ দিন শ্ঠাম্পো ঢাক! দিয়ে রেখে দিতে হবে। 

কারণ সামান্ত যদি গাঁজল! ওঠে তবে তা ছেঁকে নেওয়া চলতে পারে। এখন 
শিশিতে বা ছোট নাইজের বোতলে প্যাক করে বাছারে বিক্রয় করা চলতে 

পারে। 



৫৪ তবদদেশ ও শিল্প 

ফেসু পাউডার 

এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র রসায়ন শিল্প আছে যেগুলি তৈরী করতে খুব একটা 

বেশী পরিশ্রম বা সময়ের প্রয়োজন হয় না। কিছু তৈরী কর! বা বাজারে 

বিক্রী করা যে একটা বিরাট কাজ সেকথাও কিন্তু ঠিক নয়। ব্যবসা করতে 
গেলে সামান্ত একটা মূলধনের প্রয়োজন হয়। কিন্ত তারজন্ত একটা বিরাট 
মূলধন নাহলে যে কিছু করা যায় না, একথা ঠিক নয়। আমল কথ! আমরা 
জন্ম থেকে বাবা, দাদ্বা ও কাকাদের চাকরি করতে দেখে আসছি। তারপর 

লেখাপড়া শিখে বাবা ন। হয় দাদ! তাদের নিজেদের জায়গায় কোনমতে একটা 

চাকরিতে বদিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে অবসরগ্রহণ করছেন এই রকম 

ছকে বাধা জীবনে চলতে ও দেখতে আমর। অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অথচ এই 

ভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবল! আজ বাঙালীর হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ফলে 

এমন একট। সময়ের মুখে এদ দাড়িয়েছি যখন সবকিছু থাকা সত্বেও নিজে 

থেকে কিছু করার যে উতৎ্পাহ তো ষোল আনাই হারিয়ে ফেলেছি। 

আরও একটা দোষ আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে। যদি কাউকে ফরমূল। 
দিয়ে অন্ন মূলধনে হজ ব্যবসার কথ! বলা! হয়, তাহলে দ্বেখা যায় সেই ব্যক্তি 
বাজার চলবে না বলে পেছিয়ে যান। আবার যদি কাউকে এমন ফরমূলা 
দেওয়া হয় যা বিদেশ থেকে আমদানি করছে হয়, তখন মূলধনের অজুহাত 

দ্বেখিয়ে কেটে পড়েন। অথচ এ কথাট1 আমর] কেউ বুঝতে চেষ্ট1! করিনা, যে- 

প্রতিষ্ঠানে আর য! মাইনেতে চাকরি করতে যাই, যদ্দি নিজে ছোটখাট কিছু 
তৈরী কর! যায় তবে ২-৪ বছর বাদে মাইনে দিয়ে নিজেই লোককে চাকরি 
দিতে পারি। অবশ্য বাবসায় লাভ-ক্ষতি ছুটোই আছে। সময় আব পরিশ্রম 

যদি ঠিকমত ধিতে পার! যায় তবে আজ না] হয় কাল মাথ। তুলে নিশ্চয় দাড়াতে 
পার1 যাবে। যে ব্যৰসার কথা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, খুব ছোট 

ব্যবসা। এই শিল্পে যেমন অনেক দিনের পুরান কোম্পানি বাজারে 
প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তেমনি মাত্র দু-তিন বছর আগের অনেক ছোট ও 

নতুন কোম্পানি ভালভাবেই করে খাচ্ছেন। 

আগেই বলেছি ফেস পাউডার তৈরী কর! খুব সহজ। কোন মেসিন 

কিনতে হয় না, বিছ্যাৎ শক্তিও লাগে না। কেবল কয়েকটি জিনিষ বাজার 

থেকে কিনে এনে একটি বড় এযানামেলের গামলায় মিশিয়ে দিতে পারলেই ফেস 
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পাউডার তৈরী হয়ে যায়। তবে ছু'টি জিনিষের প্রতি খুব ভালভাৰে নজর 
রাখতে হবে। (১) গন্ধ, (২) বাইরের গোরজাস্নেস। টিনের কোটায় 
ভাল রং দিয়ে পেন্ট করে তবেই বাজারে ছাড়তে হয়। আর যত মৃছ ও 

সুন্দর গন্ধ করতে পার! যাঁয় ততই বাজারে চালাতে পারা যাবে । এখানে আমি 
ছু'টি ফরমূল দিচ্ছি। ১ নং টি গ্রীম্রকালে ব্যবহার করলে ঘামাচির পক্ষে 
উপকার হবে। ২নং টি সব সময়ে বাবহার কর! চলবে। তবে আমাদের 

দেশে গরমকালে পাউডার বেশী চলে। 

করমূল।--(১) 

ফ্রেঞ্চ চক ১২৫ গ্রাম 

ট্যাল্ক্ পাঁউভার ৬২ গ্রাম 

জিঙ্ব অক্সাইড ১৩ গ্রাম 

রাইস স্টার্চ পাউডার ২০০ গ্রাম 

বোরিক পাউডার ৫* গ্রাম 
অয়েল অফ. রোজ ১৫ সি.সি. 

্পাইক ল্যাতিগ্ার ১৫ মিলি, 

করমূল।--(২) 

বিস্মীথ হোয়াইট ২৫" গ্রাম 

ফ্রেঞ্চ চক্ ২৫০ গ্রাম 

জেসমিন অয়েল ১৫ দি.লি, 

অটো মাস্ক ২০ ফোটা 

তৈরী করার নিয়ম 

প্রথমে একটি বড় গামলায় সমস্ত পাউডারগুলিকে ফরমূলায় যে ভাগ দেওয়া 

আছে সেইমত ওজন করে নিতে হবে। এবার গন্বন্রব্গুলি এক একটি 

করবে এ পাউডারের ম্বিশ্রণে চারিদিকে ফোটা ফোটা করে মিশিয়ে দিতে 

হবে। সমস্ত গন্ধ ভ্রব্য মিশান হয়ে গেলে পাতল! পরিফার কাপড়ে কম করে 

ছু-বার ছেঁকে নিতে হবে। যদি সঙ্গে সঙ্গে কোটায় প্যাক কর! না হয় তবে 
ভালভাবে ঢাক! দিয়ে রাখা দরকার । তা নাহলে গন্ধ উপে গিয়ে পাউভার 



€% খদেশ ও শিষ্ট 

খারাপ হয়ে যাবে । যখন পাউনার চালা হবে বা গন্ধব্রব্য মেশান হবে তখন 

হাত ভালভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। তা! নাহলে পাউডারে ময়লা 
লেগে যাবে । লব থেকে ভাল হয় যদি রবারের তৈরী “সাজিক্যাল্ মাভ 

হাতে পরে কাজ করা যায়। ঠিক এই ভাবেই ২নং ফরমূলা' থেকে পাউডার 
তৈরী করতে হবে। 

সাবান শিল্প 
এবার বিভিন্ন প্রকারে সাবান তৈরী ও সেগুলির বাজার ও ধরযূলা 

নিয়ে আলোচনা করা হুচ্ছে। (১) সেভিং সোপ বা! দাড়ি কামাবার 
সাবান £-- 

চলতি বাজারে ফে সমস্ত সাবান পাওয়া যায় অর্থাৎ আমর] গায়ে মাথার জন্ত 

ও কাপড় কাচার জন্ত ব্যবহার করি দেভিং সোপ, সেগুলির থেকে একটু অন্য 

ধরণের । দেখতে সাদা রং-এর, শক্ত, চকচকে ও হুন্দর হবে। গোল চাকার, 

আকারে অথব! লম্বা ঠিক্ও বাজারে চলে। তবে আঙঞ্জকাল অনেক কোম্পানি 

হাল্ক1 সবুজ রংএর ও টিউবে পেস্ট আকারে বিক্রী করছেন। এদের মধ্যে 
হিন্ুস্থান লিভার অন্যতম । 

মোটামুটিভাবে সেভিং সোপের কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচন! হ'ল। 
কিন্ত আরও কতকগুলি গুণ আছে য! বিভিন্ন প্রকারের রসায়ন মিশিয়ে 

করা হয়। অন্য যে-কোন সাবানের থেকে সেভিং মোপে ফেনা বেশী 

পরিমাণে হবে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে ফেনা গাঢ় ও গালে লাগালে 
অনেকক্ষণ ধরে ফেনা থাকে । আর ক্ষয় যেন কম হয়। এই শিল্প, কুটার 
শিল্পের মধ্যে পড়ে। একজন ব! ছু-জন মাত্র লোৌক রাখলেই উৎপাদন করা 
যায়। বাজারে যদি স্থনাম অর্জন করবার ও শিল্পে প্রতিষ্ঠা পাবার ইচ্ছে থাকে 
তবে সাবানে সুন্দর গন্ধ করা একটি প্রধান মূলধন । 

এবার দেখা! যাক কি কি কাচামাল দরকার হয় এই সাবান তৈরী করতে । 

(১) কোকোনাট্ অয়েল, (২) কান্টর অয়েল, (৩) ট্টিয়ারিক এযাপিড, 
(৪) কিক পটাস্্, (৫) কিক সোডা, (৬) চর্ষিব, (৭) গদ্ধত্রব্য। 

কোকোনাট অয়েল-_পরিফার ও রিফাইও কোয়ালিটি হওয়! দরকার । 
ঘর্দি তেলে কোন রকম ময়ল! বা! গন্ধ থাকে; তবে সাবানে খারাপ গন্ধ হয় ও 
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রং ঠিকমত টাড়ায় না। এর প্রধান গুণ সাবানকে ধপধপে লাদা করে ও 
ফেনা তৈরী করতে সাহায্য করে। তবে যদ্দি এর সঙ্গে চর্ধিব মেশান না হয় 
তবে ফেনা গাঢ় হুয় না ও বেশীক্ষণ থাকে না। আরও একটি অস্থবিধা হয়, 

সেটি হচ্ছে কেবল কোকোনাট অয়েলে প্রস্তত সাবান অন্ন কিছুদিন বাদেই 
শুকিয়ে শক্ত হয়ে ঘায়। ফলে ওজন অনেক কমে যায়। তাই ভাল নাবাঁনে 

কোকোনাট অয়েলের সঙ্গে সামান্ চর্বি মেশান উচিৎ। 

কাস্টর অয়েল-_এই তেলও পরিফার আর রিফাইগ্ড কোয়ালিটি হওয়া 
দরকার। এই তেল মসাবানে ছুটি প্রধান কাজ করে। (১) সাবান 
তাড়াতাড়ি হয়, (২) কোকোনাট অয়েলের সঙ্গে মিশে সাবানে ফেন। বেশী 

হয়। ধারা নরম সাবান তৈরী করেন তাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাস্টর 
অয়েল ব্যবহার করেন। আর শক্ত সাবানে প্লেজ আনার জন্য ব্যবহার হয়ে 

থাকে । সাবানকে নরম রাখা এর আরও একটি প্রধান কাজ। 
প্রিয়ারিক এযাজিড-_সাঁবানকে চক্চকে করা বা ফেনার উপর একটা 

সিক্কের মত গ্লেজ বার করা এর কাজ। তবে এটি ০0876810 0881165 

হবে। হ্রিয়ারিক এ্যাসিড থাকার জন্য সাবানের ফেন! গাঁ হয়। তাই সেভিং 

সোপে এটি মিশ্রিত কর! একাস্ত দরকার । কলকাতার কেমিক্যাল মার্কেটে 

যেকোন দৌকানে পাওয়া যায়। | 

কষ্টিক পটাস-_একে চলতি কথায় খারও বলা হয়। কিক সোডা 
ব1 কিক পটাস ছাড়া কোন সাবান তৈরী করা যায় না। টাটা, আই, সি, 

আই সমেত অনেক বড় বড় কোম্পানী কিক তৈরী করছেন। দু-রকমের 

কিক বাজারে পাওয়া যায় একটি ডেলা এবং অপরটি মাছের আশের 

আকারে । 

চর্বিব_বাজারে নান! প্রকারের চর্বিব বিক্রয় হয়। এর মধ্যে মৌষের 

চর্ব্বি সব থেকে ভাল। বিশেষ করে সেভিং সোঁপ তৈরী করতে। দেখতে 

সাদা । এর থেকে তৈরী সাবানও দাদা হয়। সাবানকে শক্ত করা ও 

সাবানের পরিফার করার শক্তি বাঁড়িয়ে দেওয়া এর প্রধান কাজ। একটু 

ভাল কোয়ালিটির সাবান তৈরী করতে গেলে চর্ধিি একাস্ত ভাবে 

ঈরকার । 

গন্ধদ্রব্য-_ আগেই বলেছি গায়ে মাখ। ও দেভিং সোপের এটি একটি প্রধান 

মূলধন। যদি সবানের গন্ধ একবার বাজার ধরে নেয় তবে নে কারখান। খুব 
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তাড়াতাড়ি দীড়িয়ে যেতে বাধ্য । তাই লক্ষ্য রাখ! দরকার সাবানের গন্ধ ধেন 

ভাল হয়। আমি ছুটি 902290008 দিয়ে দিচ্ছি। সাবানে ব্যবহার করার 

আগে পাঠক একবার দেখে নিতে পারলে ভাল হুয়। 

গন্ধন্রব্যের করমুল। (১) 

লেভেগার অয়েল ৪ ফোটা 

অয়েল অফ. সিট্রোনিল ২» 
রোজ জিরেনিয়ম ৪ 5 

সাণ্ডেলউড অয়েল ২০ ৯ 

করমুল। (২) 

মাস্ক ফ্লাওয়ার--এদ্ ৪ ড্রাম 
জেরেনিয়াম অয়েল ৮ ১ 

অয়েল অফ বর্গমেট ৮ % 

ফরমূলার যে ভাগ দ্বেওয়! হ'ল সবগুলি একপঙ্ষে একটি শিশিতে মিশিয়ে 
কিছুক্ষণ নাড়লেই কম্পাউণ্ড তৈরী হয়ে যাবে। প্রয়োজন বুঝে যে পরিমাণ 

লাগবে সেই পরিমাণ দেওয়া উচিৎ । 
এবার মেভিং সোপ তৈরী করার জন্ত বিভিন্ন ভাগের তিনটি ফরমূল! দেওয়া 

হচ্ছে। এতে সাবানের দ্ীমটাও কম বেশী হবে। অবস্থা বুঝে ও বাজারের 

চাহিদা অনুসারে যে কোন একটি ফরমূল1 ঠিক করে নিয়ে তৈরী কর! ঘেতে 

পারে। 

১নং করমুল। 
কোকোনাট অয়েল ৫০১৫২--১০০ গ্রাম 

কাস্টর অয়েল ১০ ১২ ২০ 

চরহ ১৪০ ৯৫২-২৮* » 
গরিয়ারিক এযাসিড ২০ ১২52 ৪9০ * 

কণ্িক পটাদ ২৫১৫২ ৫০ » 
অথবা 
কঠিক সোডা ২২১৫২ 89 » 

গন্ধদ্রব্য পরিমাণ অনুলারে 
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২নং--করমূল। 

কোকোনাট অয়েল ১৮০৪ ২-৩৬০ গ্রাম 

কাস্টর অয়েল ১০১২-০২৭ ৮ 
পামমেটিক এযাসিড ২১৫২5 ৪ 
চঙ্বি ১০০১৫২5০২০০ ৯ 

্রিয়ারিক এ্যাসিড ২০১২5 ৪০ ১ 

কষ্টিক পটাঁস ২৫১৫২- ৫০ % 

অথবা 
কঠিক সোডা ২০ ১৯২০ ৪০ £% 

গন্ধ দ্রব্য পরিমাণ অনুসারে। 

৩নং-_ করমুলা 

কোকোনাট অয়েল ৪০-০২-৮০ গ্রাম 

চব্বি ২০ ১২5৪০ ৯ 

ট্রিযারিক এ্যাসিভ ৪২১৫২- ৯ » 

কণ্টিক পটাস রিচ 
অথব। 

কমিক সোডা ৯৮২১৮ ৮ 

গন্ধ দ্রব্য পরিমাণ অনুসারে । 

সেভিং সোপ তৈরী করার পদ্ধতি 
এটিও তৈরী করার সময় ওয়াটার বাথে করতে হবে। প্রথমে একটি কাচের 

ব। এনামেলের পাত্রে কিক পটাপ বা কিক সোডা (পামমেটিক ঞ্যাসিড ) 

নিয়ে তাতে ২৫* মি. লি. জলে সলুশন্ তৈরী করে রেখে দিতে হবে। এবার 

ওয়াটার বাথের পাজ্রে ফরমূলার মাপ অন্থ্সারে কোৌকোনাট অয়েল, কাস্টর 

অয়েল, চর্ধিব ও গ্রিয়ারিক আমিড একসঙ্গে মিশিয়ে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে নিতে 
হবে। এখন ধীরে ধীরে কণ্তিক সলুশন্ গলিত তেলের মধ্যে ঢেলে দিতে 
হবে। এই সময় খুস্তির লাহাযো ভালভাবে নাড়তে হয়। যদি দেখা যায় 

সাবান খুব তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে আনছে, তা'হলে সামাস্ত জল মেশান 

দ্বরকার। তবে বেশী জল ধেন মেশান না হয়। 
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এবার জানতে হবে কখন সাবান ওয়াটার বাথ থেকে নামাতে হবে। 

মানে লাবান সিদ্ধ হয়েছে কিন! তা জান! দরকার। যদি রং মেশানের 

ইচ্ছে থাকে তে! এই সময় মেশান যেতে পারে । এবার ওয়াটার বাথ থেকে 
খুব সামান্ত পরিমাণে সাবান আঙুলে লাগিয়ে যদি দেখা যায় সাবান আঙ্গুলে 
লেগে আছে তবে জানতে হবে সাবান আরও সিদ্ধ হবে। যখন দেখ! 

যাবে আন্কুল থেকে পাবান পড়ে যাচ্ছে বুঝতে হবে পিদ্ধ হয়ে গেছে। 

এবার পান্রটি ওয়াটার বাথ থেকে নামিয়ে ফেলে ঠাণ্ডা হওয়ার মুখে গন্ধন্রব্য 
মিশিয়ে ছাঁচে চেলে দিলেই সেভিং সোপ তৈরী হয়ে যাবে। 

এখন কাপড় কাচার জন্য বিভিন্ন ভাগের চারটি ফরমূল! দেওয়া হচ্ছে ! এতে 
সাবানের দাম যেমন কম ব1 বেশী হবে সেইসঙ্গে কোক্নালিটির পার্থক্য হবে। 

১নং করমুল। 
কাস্টর অয়েল ১০১৫২-- ২০ গ্রাম 

গ্রাউও নাট অয়েল ৪৬ ১৫২৩ ৮৯ » 
মন্থয়। অয়েল ১৫০১২-৩০০ » 

কিক সোডা ৫85 

২নং করমুল। 

কোকোনাট অয়েল ১৯১৫৫ -. ৫০ গ্রাম 

গ্রাউও নাট অয়েল ১২১৫৫. ৬০ + 
মন্য়] অয়েল ৭৫১৫-:৩৭৫ ৯ 

রোজিন ৩১৯৮৫7৮7০১৫ 9 

কমিক সোডা 2 

৩নং করণুল। 
কাস্টর অয়েল এ, ৫ ১৫7২৫ গ্রাম 

গ্রাউগ নাট অয়েল ২০১৫-১০০ ৯ 

চর্ধি ন্ ৭৫১৯৫75০৩৭৫ 5 

কিক সোডা টি, ১৭১ ৫৮৫ ৯ 
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৪নং করমুল। 

কোকোনাট অয়েল ** ৩৫ গ্রাম 

মন্থয়৷ অয়েল -** ৩০ গ্রাম 
রোজিন ক ১৫ গ্রাম 

চহ্বি ০৪ ২০ গ্রাম 

কষ্টিক সোডা ,* ১৮ গ্রাম 

যে সমস্ত ফরমূলাগুলি দেওয়া হ'ল সেগুলির দ্বারা বিভিন্ন রকমের কাপড় 
কাঁচা সাবান তৈরী কর] যায়। ছণচ যে আকারের হবে সাবানও সেই 
আকারের হবে। মোটামুটি ভাবে বাজারে গোল সাবান, বার সাবান, ও 

সানলাইটের আকারে সাবান চলে ৰেশী। ৩নং ফরমুলায় যে সাবান তৈরী 

হবে তা কোয়ালিটির দিক দিয়ে খুব ভাল হবে। 

রোজ যদ্দি ১০ কেজি করে সাবান তৈরী করা যায় তবে মোট তিন চার 

জন লোক হলেই চলে যাবে। আর জিনিষ পন্রের মধো লাগে ছুটি বড় 

দেখে লোহার কড়াই, আটটি খুস্তি, ২০০টি কাঠের ছীচ, হাতা! ৪টি, কাক 
গোলার ড্রাম ছুটি, অটম্যাটিক ষ্র্যাম্পিং মেদিন, অটম্যাটিক কাটিং মেসিন 
ও পাক করার কাঁগজ প্রভৃতি । যদি উৎপাদনের হারট1 বজায় রাখা যায় 

তবে প্রতি ৫* কেজিতে সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে ১০ টাকা লাত থাকেই 

অর্থাৎ ১০০ কেজিতে মাসে ৫** থেকে ৬০* টাঁকা পর্যস্ত লাভ বর! 

যাবেই। 

কাপড় কাচ সাবান তৈরী কর! কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। যেভাবে 

সেভিং সোপ বা লিকুয়িড সোপ তৈরী করা হয় ঠিক এ ভাবেই তৈরী করতে 
হবে। তবে সেভিং সোপ করার সময় ওয়াটার বাথের সাহাষ্য গ্রহণ করতে 

হয়, কিস্ত কাপড় কাচা সাবান তৈরী করার সময় উনানে সোজাহজি 

কড়াই বদিয়ে দিয়ে কাজ করতে হবে। তবে নবনময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন পুড়ে না যায়। তাহলেই সাবান ওজনে কম হয়ে যাবে ও রং ঠিক 
হবে না। 

একটু বড় করে একট] স্বীম দিয়ে দিচ্ছি। ধীর] রাহিয়করণ ব্যাঙ্ক 
থেকে খণ গ্রহণ করে এই কারখানা করতে চান তাদের অনেক স্থবিধা 

হবে। 
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লিকুয়ি সোপ 
চলতি বাজারে আমর! বু রকমের সাবান দ্বেখতে পাই, তার মধ্যে ছুটি 

ভাগ প্রধান। (৯) কাপড় কাচা ও (২) গায়ে মাখা বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য । এই ছুইটি ভাগের মধ্যে নাঁনা রকমের সাবান আছে। আর এই সব 
সাবান বু নামকরা বড় বড় কোম্পানি তৈরী করেছেন। কিস্তু এমন 

কতগুলে৷ জিনিষ আছে যেখানে এই সব সাবান ব্যবহার কর! চলে না। 

যর্দিও বা ব্যবহার কর! হয় তবে দামের দিক থেকে পড়তায় আপে না। ধরা 

যাক হাত ধোঁয়া বা মটর গাঁড়ির বডি ধোয়ার ব্যাপারে কিসাবান ব্যবহার 

করা উচিত। আমর! সবাই জানি মটর গাড়ির বডিতে রং লাগান থাকে । 
সময় সময় মটর গাড়ির বডি সাবান দিয়ে ধোয়ার প্রয়োজন হতে পারে। 

অবশ্ত ধুতেই হয়। কিন্তু যদি বাজারে চলতি যে কোন কাপড় কাঁচা বা 
গায়ে মাখা সাবান দিয়ে ধোয়া যায় তবে তাড়াতাড়ি গাড়ির রং নষ্ট হয়ে যাবে। 

ঠিক হাত ধোয়ার ব্যাপারেও এ একই কথা । যে কোন সাবান দিয়ে হাত 
ধোয়া চলতে পারে, কিন্তু যেখানে হাঞ্জার লোক এক সঙ্গে হাত ধোবেন 

সেখানে এ রকম সাবান কিনে খরচে পোষাবে না। এই ছুটি দিক বিবেচনা 

করে আজকাল অনেকেই লিকুফ্রিভ সোপ ব্যবহার করছেন। অবশ্ত আরও 

অনেক ব্যবহার আছে । এখানে ছুটি প্রধান ও ব্যাপক ব্যবহার নিম্নে আলোচনা 

কর] হ'ল। 

কেন এই রকম হয়? আর সাধারণ সাবান থেকে এই লিকুয়িভ, সোপের 

তফাৎ টা কোথায় ? সাধারণ চলতি বাজারে সাবানে খার জাতিয় জিনিষ বেশী 

থাকে ফলে রং নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু লিকুমিড সোপ সম্পূর্ণ “নিউদ্রীল” করে 
তৈরী করা হয়। ফলে হাত ফাটে না রংও নষ্ট হয় না। অথচ ময়লা ভাল 

ভাবে পরিস্কার হয়ে যায় । তাই এই সাবান ব্যবহারে অনেক ম্থুবিধা ও দামও 

বেশ কমের দিকে । এই লাবান ৪ লিটার টিনে তে বিক্রী হয়। প্রত্যেকটি 
হোটেলে রেস্তার তে, ক্যার্টিনে ও বড় বড় মিল-ফ্যাক্টারিতে বিশেষ ভাবে 

ব্যবহার কর! হয়। কলকাতার একটি বড় প্রতিষ্ঠানের কথা জানি। এ'া 
সারা বছরে একবার টেগার আহ্বান করেন। তাতে প্রায় পনের ছাজার 

লিটারের মত লিকুন্নিড. সোপ নাপ্পাই করার কথা! লেখা থাকে । প্রতিষ্ঠানটির 
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না কলিকাতা বাস্্রীয় পরিবহন মমিতি। এদের অফিসে গিয়ে কি দামে 
আগে কিনেছেন ও পরিমানটা গ্েনে নিতে পারেন। ভারতীয় রেল গয়েতে, 

রয়েছে প্রচুর চাহিদ্দ1!। লারা বছর ধরে বিভিন্ন জোনে টেগার কল হয়ো 
থাকে। সামান্ত জিনিষ, অথচ চাহিদার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সত্যই 

অন্ত কোন ভাল কাটতি জিনিষের সঙ্গে তুলনা কর] চলে। 
এককাঠা মাত্র জায়গা লাগে, একটু টালির বা! টিনের শেড. দিয়ে নিতে 

পারলে তাল। আর চাই ছু'টি লোক। শেড়ের কাছাকাছি কল বা পাতকুয়া 
থাকলে আরও ভাল হয়। মোটামুটি এই পরিবেশ হলেই ছোট্ট একটা সাবানের 
কারখানা খোলা চল্সতে পারে। জিনিষপত্রের মধ্যে লাগবে দু'টি বড় ঢালাই 

লোহার কড়াই, ছুটি বড় খুস্তি ও গোটা! আটেক ১** লিটার ক্যাপাসিটি খালি 

লোহার ড্রাম । এই খালি ড্রাম গুলোতে সাবান তৈরী হয়ে গেলে রাখতে 

পার! যাবে । তবে ড্রামগুলো যেন ঢাকনা! নমেত কেন হয়। কারণ খোল! 

থাকলে সাবানের সঙ্গে মিশে যে জলটা থাকবে তা! বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাবে। 

এতে সাবান মোট! হবে যাবে ও পরিমাণে অনেক কম হবে। 

কি কি কাচামাল হলে এটি তৈরী করা যাবে? (১) পাম অয়েল, অথবা 

(ৰাদ্দাম তেল) (২) কাস্টর অয়েল, (৩) প্রিন্সীড অয়েল, (৪) রোজিন, 

(৫) কঠিক দোডা। একট! ছোট্ট চার্জ কি ভাবে করতে হুবে তার প্রসেস্টা 
জানিয়ে দিচ্ছি। 

পা অয়েল 
'আথব! জল ২৬১২-৪০ গ্রাম পল] 

কাস্টর অয়েল ৮০৩৫ ৯ ২--৭০ গ্রাম 

পিন্পীড অয়েল. -৩৫৯২--৭০ গ্রাম 
রোজিন জজ ১০ ১২০২০ গ্রাম 

২৩০৪ 

কন্তিক সোডা স্০১২১৫২-০২৪ গ্রা্ 

সাবান স্প১ ভাগশ্৩** মিঃ লি. 
জল স্৮১ ভাগম্৩০* যি. লি, 

এখানে লেখ] হয়েছে সাবান ১ ভাগ অর্থাৎ ৩০* মি. লি'। বাদাম তেল, 

কাস্টর অয়েল, লিন্সীভ. অয়েল, রোছিন, মিলিন়্ে ২** গ্রাম হয়েছে। ( কঠিক 
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বাদ গেছে) কিন্ত হিসেব করার সময় ধরতে হবে দেড়া। তাই ২** গ্রাম 

হয়েছে বলে, ৩** মি.লি, ধরতে হ'ল। এট! মব সময় সাবানের ক্ষেত্রে 

ধরতে হবে। 

প্রথমে ফরমূলা অনুসারে একটা কাচের পান্রে বা কলায়ের পাস্রে 

১০* মি. পি. জলের সঙ্গে ক্টিক সোডা গুলে নিতে হবে। এই সময় একটু 
নাড়তে হবে, তা ন। হলে কষ্টিক জমে যাবে । এই কণ্টিক গোল! জল আলাদা 

করে সরিয়ে বাখতে হবে । এবার উনানে কড়াই চাপিয়ে দিয়ে বাদাম তেল 

(পাম অয়েল ), কাস্টর অয্বেল, ও লিন্সীভ অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে কড়ায়ে 
চেলে দিতে ছবে। যখন তেল বেশ গরম হয়ে যাবে তখন আচ কমিয়ে বা 

কড়াই নামিয়ে রেখে এ গরম তেলকে ঠাণ্ড করতে হবে। তেল যদি বেশী 

গরম থাকে তাতে যদি কণ্ঠিক গোল! জল ঢালা যায় তবে যে কোন সময় 

মারাত্মক আকৃসিডে্ট ঘটে যেতে পারে। তাই এই সময় বিশেষ সতর্কতা 

অবনশ্বন করতে হবে। এ গরম তেলে এবার কমিক লোডার জল সবট! ধীরে 

ধীরে মেশাতে হবে। এ মিশ্রণ যখন ভালভাবে ফুটে যাবে তখন ৪০* মিঃ লিঃ 

(মিলি লিটার ) পরিমাণ জল দিতে হবে ও নাড়তে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ 

ফোটার পর সবশেষে মেশাতে হবে রৌজিন। রোঁজিন দেওয়ার অর্থ হ'ল যদ্দি 

বেনী কন্টিক থাকে তবে সেটা রোজিনে খেয়ে নেবে। অর্থাৎ নিউট্রাল করে 

দেবে। মনে রাখতে হবে রোজিন দেওয়ার পর আর জল মেশান চলবে না। 

আমি ফরমূলাতে পাম অয়েল অথবা কাস্টার অয়েল ব্যবহার করতে বলেছি। 
যদি পাম অয়েল ব্যবহার কর! যায় তবে বেশী পরিমানে জল খাওয়াতে পার 

যাবে। সেটা নির্ভর করছে বাজারে যেরকম দর পাওয়া যাবে তার ওপর । 

নারিকেল ছোবড়ার শিল্প 
দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি জায়গায় এই শিল্প ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ 

করলেও, পশ্চিমবাংলায় এই শিল্পের বড় অভাব। অথচ ঠিকমত যদ্দি চালাতে 
পার! যায় তবে বেশ করেক হাজার গোকের অঙ্নের সংস্থান হয় 1 পশ্চিম বাংলায় 

নারিকেলের উত্পাদন কম বলে মাত্র হাজার দুই লোকের কর্ম সংস্থানের কথা 

বল! হ'ল, কিন্ত কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরে তিন লক্ষেরও বেশী লোক একটি মাক 

শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে বা" পরোক্ষভাবে নিযুক্ত রয়েছেন। হাকা কাজ বলে 
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শতকরা হিসেবে প্রায় ৪৫ জন স্ত্রীলোক এই কারখানায় কাজ করতে পারেন। 

খুব সহজ কাঁজ, আর সামান্ট মূলধন বিনিয়োগ করে এই শিল্পটি আরম 
কর! যেতে পারে । ছোবড়া থেকে দড়ি, পাঁপোশ, গদি, মাছুর, কার্পেট, বুকুশ 
প্রভৃতি তৈরী কর! যায়। এরমধো দড়ি, গদি ও বুরুশ তৈরী করার জন্য 
'কোন মেসিনের সাহাযা না পেলেও ক্ষতি হয় না। তবে কার্পেট, 

আছুর ও পাপোশ তৈরী করার জন্ত হস্ত চালিত বা বিদ্যুৎ পরিচালিত মেসিনের 

দরকার হয়। এই সমস্ত শিল্পজাত জিনিষগুলি ভারত থেকে বিদেশে বহুদিন 

যাবৎ রপ্তানি হয়ে আসছে । যদি নিত্য নতুন ডিজাইন বার করে তৈরী করা 
যায় তবে বিদেশের বাঁজারে আরও চাহিদার স্ত্বি কর! যেতে পারে। মাত্র ছুটি 

দেশ আমাদের প্রতিযোগী । (১) ফিলিপিন, (২২) পিংহল। যদি মেসিনে 

ভালভাবে “ফিনিশ” কর] যায় তবে বেশ কয়েক কোটি টাকা বছরে আয় হয়। 

পশ্চিম বাংলায় একটি মাত্র জায়গার নাম কর! যেতে পারে, যেখানে এই 

শিল্প গড়ে তোল। সব থেকে স্ববিধাজনক। প্রথম অবস্থায় নারিকেল ছোঁবড়াকে 

নরম করার জন্য লবন জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর শুকিয়ে নিয়ে মোটা 

লাঠির সাহায্যে পিটিয়ে ময়লা বা অন্যান্ত বাজে জিনিষ বার করে দিতে হয়। 
এখানে ছোঁবড়ার সাইজ অন্ুনারে আলাদা কৰে তান থেকে বিভিন্ন জিনিষ 

উৎপাদন করা হয়। যদি দীঘা! বা তার আশেপাশে অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে এই 
শিল্পটি গড়া যায় তবে প্রথম দিকের কাজগুলি একরকম বিন। পয়সায় হয়ে 

যায়। কারণ একদিকে সমুদ্রের নোন1] জল কাজে লাগান যাবে আবার অন্ত 

দিকে এ অঞ্চলে কোন শিল্প না থাকায় কৃষি কাজে নিযুক্ত কষক পরিবার 
বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন । 

নারিকেল ছোবড়া থেকে শিল্প তৈরী করার বিষয় আলোচন! হ"ল, 

কিন্ত আরও কয়েকটি শিল্প নারিকেল মাল! থেকে তৈরী করা যায়, (১) 

বিভিন্ন ধরনের খেলনা, (২) পুতুল, €৩) বোতাম, (৪: হুক প্রতৃতির 
নাম করা যায়। এই শিল্প জাত দ্রব্যগুলিরও বিদেশে ভাল বাজার আছে। 

নীরিকেলে পরিণত হওয়ার আগেই আম্বরা যেভাবে হাজার হাজার ডাব নষ্ট 

করে ফেলি তা দিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের কাজের স্থযোগ পশ্চিমবাংলায় কর! 
যেতে পারত। যদি সরকার মনে করেন যে এই শিল্প ভবিস্বাতে যথেষ্ট উন্নতি 

লাভ করবে, তবে ছোট ছোট ইউনিট গঠন করে সমবায় ভিত্তিতে প্রথমদিকে 

€৫** টাক! প্য্যস্ত এক একটি ইউনিটকে খণ দিয়ে দেখতে পারেন। 



ফোন্ডিং বেবি মসৃকীটো- নেট 
আমরা যাকে চলতি কথায় বেবি-নেট বলি তারই পুরে নাম ফোল্ডিং 

বেবি মস্কীটো! নেট । এটি ক্ষুত্র কুটার শিল্পের মধ্যেপড়ে। ছোট ছোট 

কিছু ইউনিট পশ্চিমবাংলা লমেত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে রয়েছে । তেমনি 
সমস্ত তারতবর্ষেও রয়েছে এর চাহিদা । যেহারে শিশুর জন্ম হুচ্ছে, মনে হয় 

চাহিদা আরও বেড়ে যাবে । তৰে একথাও ঠিক নয় যে প্রত্যেকটি পরিবার 
তাদের শিশুর জন্য বেবি-নেট কিনে আনেন । গড়ে দেখ! যায় প্রতি ১০ জনে 

যধ্যে ৬ জন পিতামাতা! তাদের শিল্ত সন্তানের জন্ত বেবি-নেট ব্যবহার করেন। 

স্থানীয় কাপড়ের দ্বোকানে বা কলকাতার হোলসেল মার্কেটে যদ্দি ঠিকভাবে 
চালাতে পার! যায় তবে মানে ৫**০ টাকা থেকে ৬০ টাকা পধ্যস্ত লাভ 

করা ঘেতে পাবে । জিনিবের কোক়্ালিটি অনুসারে ২'৫* পঃ থেকে ৬.৫০ 

পঃ দরে বাজারে বিক্রী হয়। 
আগেই বল! হয়েছে এটি ক্ষুত্র শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে, তাই সমস্ত মেসিন পঞ্জ 

সমেত প্রথম দ্বিকে খরচ পড়ে ২,৫০* টাকা থেকে ৩,০০* টাকার মধ্যে। 

এবার কি কি মেসিন দরকার, তার তালিক। দিয়ে দিচ্ছি। (১) সেলাই কল 
ছুটি, (২) ড্রিল মেনিন একটি (বিদ্যুৎ পরিচালিত ), (৩) এয়ার-__ক্লোয়ার 

মেসিন একটি (হস্ত চালিত ), (৪) কাঠের ভ্যাট তিনটি, আর কাচ! ষালেন 

যধ্যে লাগবে (১) লোহার ভার, (২) যশারীর-_নেট, (৩) গ্যাল্ত্যানাইজ 
ভার, (৪) টিনের পাত, (৫) রং। এখানে ছু ব্কমের তাদের কথা বল! 
হয়েছে। ধার! প্রথমে এই কারখানা করবেন তারা ছুবরকমের বেবি নেট 

তৈম্নী কক্সতে পারবেন । একটাতে লোহার তার দিয়ে ও কমদামী নেট 
ব্যবহার কমবে, অপরষ্টিতে ভাল টাটার নেট ও গ্যাল্ভ্যানাইজ তার ব্যবহার 
করে, ফলে বাজারে বিক্রীটা বেশী হবে। 

কাঠ! ছুই জায়গা পেলেই এই শিল্প গড়তে পারা যায়। তবে সব থেকে 
ভাল হয় যদি তিনটি খালি ঘর পাঁওয়1 যায়। কারণ জল লাগলে নেটের রং 
খারাপ হয়ে যাবে ও তারে মরিচা ধরে যাবে। রোজ যদি ৫** পিস্ করে 
উত্পাদন করা হয় তবে ৬ জন লোকের দরকার হবে । আর রোজ ৫০* পিস্ 
ধরে উৎপাদন কর! খুব একট] শক্ত ব্যাপার নয়। যদি পাইকারি দরে বিক্রয় 

কর হয় তবে গ্রত্তি পিসে €* পঃ লাত রেখে দিয়েও কারবার কর! ঘায়। 



ত্রিপুরা! ও বাশেন শিল্প ৬৯ 

যদি কেউ বিছাতের স্থবিধা না পান তবে ড্রিল যেসিন হস্ত চাপিত কিনে কাজ 
চালাতে পারেন। 

যদি রোজ ৫** পিস্ করে উৎপাদন করা যায় তবে ম্বামে কাচ! মাল ও 

চালানোর খরচ নিয়ে চার হাজার টাকা লাগবে। অবশ্ঠ বাজারে মাল বিক্রী 

হতে আরম্ভ হলেই আবার এঁ টাকা ঘুরে আসবে । কাজেই একটা স্বাম একটু 
কষ্ট করে চালাতে পারলে এ টাকাই রোল করার পর লাভের মুখ দেখতে পারা 

যাবে। যর্দি কেউ এক করতে সাহস ন! পান তবে দু-জন বা! তিন-জনে মিলে 
এর একটি ছোট্ট কারখান1 করতে পারেন । 

তৈরী করার বিষয়ে কিছু বলতে গেলে বলা চলে অনেকটা মাইকেল 
রিক্সার ছড়ের ম'ত। ঠিক এ পদ্ধতিতে তৈরী করতে হবে । বাজারে তিনটি 

রং খুব চলে, (১) লাল, (২) গোলাপি ও (৩) সবৃজ রং। বাজারের সাইজটা 
দেখে নিয়ে তৈরী করার একদিন আগে তিনটি ভ্যাটে তিন রকমের রং জলে 
গুলে নেটকে ভিজিয়ে রাখতে হুবে। এবার শুকিয়ে নিয়ে মেসিনে সাইজ 
অনুসারে সেলাই করে নিতে হবে। এই কাজটিকে প্রথম পর্য্যারের কাজ 
বল! যায়। এবার লোহার তারকে সাইজ অনুনারে কেটে নিয়ে ছুর্দিকে 

সামান্ত পিটিয়ে নিয়ে ড্রিলের সাহায্যে ফুটো করে নিতে হবে। শেষকালে 
ছু-পাঁশে মোটা টিক়্নর পাতে এ তার রিবিট করে দিলেই ফ্রেম হয়ে যাবে। 

এখন ফ্রেমের সঙ্গে নেট সেট করে দিলেই বেবী নেট তৈরীত্ব কাজ শেষ। 

যদি কোন অশস্থবিধা মনে হয় ঘবে বাজার থেকে কিনে একটি বেবি নেটকে 

তাল ভাবে দেখা যায় তবে আর কোন অস্থবিধা হবে না। 

ত্রিপুরা! ও বাঁশের শিল্প 
উন্নততর প্রণালীতে এবং সঠিক পরিকল্পনায় যদি কুটার শিল্পের বিস্তার না 
স্বটে তবে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করা যাবে না। একথা যে কতখানি 
সত্য ত| জাপানের গৃহ-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির দ্বিকে তাকালেই বুঝতে পার! 

যায়। তাই দেশে খন সম্পদের অাব নেই, তখন সেই সম্পদকে কাজে 
লাগিয়ে কেন আমরাও শিল্পে উন্নত হব না! সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন 

গ্সায়গায় রয়েছে বাশ গাছ। এ বাশকে ক্ছুত্র ব। কুটার শিল্পের প্রধান কাচামাল 



ণঞ স্বদেশ ও শিল্প 

হিসেবে নিয়ে প্রায় এক হাজার রকমের জিনিষ তৈরী করা যেতে পারে। 
কেবল ত্রিপুর! নয়, সারা পশ্চিম বাংলায় নান! জাতের বীশের বাঁগান রয়েছে । 

এঁ বাগানগুলিতে আরও ভালভাবে চাষ করে এখানেও কয়েকটি স্থায়ী শিল্প 
গড়া যেতে পারে। এখানে বাশ থেকে উৎপন্ন কয়েকটি শিল্প ও সেগুলি তৈরী 

করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 

(১) খেলনা, খাচা, ঝুড়ি, ট্রে, টেবিল বাতি, মাছুর প্রভৃতি __- 
যে সমস্ত জিনিষগুলির নাম উল্লেখ করা! হ'ল, দেখ! যায় বাঁশকে নির্দিষ্ট 

ভাবে চার পাঁচটি আকার দিতে পারলেই জিনিষগুলি তৈরী কর! খুবই সহজ 

হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে বু কারিগর আছেন তারা এ ধরণের জিনিষ 

বাশ থেকে তৈরী করছেন। কিন্তু কোন মেসিনের সাহায্য না পাওয়ার ফলে 

উৎপাদন হচ্ছে খুবই অল্প । ফলে জিনিষের দ্বাম পড়ে যাচ্ছে ৰেশী। তাই 

ধীরে ধীরে এই শিল্প উঠে যাচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি মেসিনের সাহাষ্যে 
বাশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়, তবে উৎপাদনও হয় প্রচুর সেই 
সঙ্গে দামটাও অনেক কমে যায়। 

মোটামুটিভাবে দেখা যায় এই ধরণের মেগিন হলেই ভাল হয়। (১) ছোট 
সাইজের বিছ্যুৎ চাপিত করাত। এই দিয়ে বাঁশকে কেটে সুৰিধা অনুসারে 
নান! মাইজের চওড়া পাত বার কর! যাবে। (২) আটম্যাটিক রাঁউগ্ড ব্রেড। 

এই মেসিনের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের পাতলা কাঠি পাওয়া যাৰে ও সমান 
ভাবে গেলে কর! যাবে । (৩) ইলেকট্রিক ড্রিল মেনিন। এর কাজ ছিদ্র 

করা। (৪) ইলেকট্রিক-ম্প্রে পেন্টিং--মেসিন। এর দ্বার! বাশ থেকে উৎপন্ন 

জিনিষগুলি সুন্দরভাবে বং করা যাৰে। এই সব মেধিনগুলির দাম পড়বে 

প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা | প্রথম দিকে একটু বেশী খরচ পড়ে যায় 
ঠিক কথা) কিন্তু ঘদি উৎপাঁদন ভাল হয় তবে স্বদেশ ছাড়াও বিদেশের ভাল 

বাজার পাওয়া যায়। 

(২) মাছ ধরবার ছিপ £-- 
সব থেকে সহজ শিল্প এটি । মেসিনের তো! কোন দ্বরকারই হয় না আর 

তৈরী করার জন্তগ বিশেষ একটা কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। প্রথমে 

বিভিন্ন সাইজের উপযুক্ত বাশ বাছাই করে নিতে হয়। অবস্তা সোজা বাঁশ 
হলেই ভাল হয়। এরপর কষ্টিক সলুশনে তিজিয়ে পরিফার করে নিতে হুয়। 
এবার ঘদি দেখ! যায় যে সামান্ত বাকা আছে তবে আগুনের ওপয় রেখে অঙ্গ 



কাচ ও তার শিল্প খ১ 

চাপ দিয়ে মোজা! করে নেওয়া দরকার । শেষকালে সরিষার তেল মাখিয়ে 

প্রায় ছয় মাদ বৌদ্ে রেখে দিতে হবে। তেল শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে তেল 
মাখিয়ে দিতে হবে। এই তেল ও রৌদ্রে রাখার ফলে ছিপ শক্ত হুবে, সহজে 
ভেঙে যাবে না । এবার ভালভাবে বাশ্িশ লাগিয়ে বাজারে বিক্রী করা চলবে । 

ভারতবর্ষ ছাড়া বিদেশেও এর ভাল বাজার আছে। 

(৩) বাঁশের হ্যাগুবাগ, বোতাম, কাপড় রাখার বাাকেট, জানালা দরজার 

পর্দা! প্রভৃতি । 

আগে যে মেদিনগুলির কথা বল! হয়েছে সেই সব মেসিনগুলি লাগবেই, 

আরও একটি মেসিনের দরকার, গেট! বিছাৎ্চালিত পাঞ্চিং মেপিন। বোতাম 

তৈরী করার সময় এটির প্রয়োজন । প্রথমে বিছাৎ্চালিত করাতে দেড় থেকে 
ছুইঞ্চি সাইজ করে বাঁশকে কেটে নিতে হয়। পরে অটম্যা্টিক পাঞ্চিং 

মেপিনে বিভিন্ন মাইজের বোতামের আকারে গোল করে কেটে নেওয়া হয়। 

এবার ড্রিল মেসিনের সাহায্যে বোতামে ছিদ্র করা হয়। শেষকালে রং করে 

দৌকানে বিক্রী করা। বং করার জন্ত যে খরচ তা একটু কমাতে পারা 
যায়। কারখানার মালিক এই কাজটি ন! করে এ এলাকার মধ্যে গৃহস্থের 
বাড়িতে যদি দিয়ে আদেন তবে বৃদ্ধের ও স্কুলের ছেলে মেয়েবরা অবসর সময়ে 

বাড়িতে বপেই রং করে দ্িতে পারে । ফলে একদিকে সন্তাঁও হয় আবার অবসর 

সময়ে কাঁজ করে স্কুলের ছেলেমেয়ের] কিছু অর্থ উপার্জন করে সংসারে সাহায্য 

করতে পারে। আশাকরি বাকী জিনিষগুলির বিষয়ে আর আলোচনার 

প্রয়োজন হবে না। কারণ এ বিষয়ে দক্ষ কারিগর মাথা খাটিয়ে যত সুন্দর 

ডিজাইন করতে পারবেন বাজারে চাহিদ। সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। এগুলি 

ছাড়াও বাশের তৈৰী অধুনিক আপবাঁব পত্র অনেকে ব্যবহার করছেন। বিশেষ 
করে সুন্দর ডিজাইনের টেবিল ও বসার চেয়ার আজকাল বহু অবস্থাপন্ন ঘরের 

বৈঠকখানায় দেখা যায়। 

কাচ ও তার শিল্প 

কাচ এমন একটি জিনিষ যা দিয়ে কুত্র কুটার শিল্প থেকে আবম্ত 
করে একেবারে বিরাট শিল্প পর্য্যস্ত সম্পূর্ণ লাভজনক তাবে চালাতে পারা 

যাঁয়। এ ধারণাটা! কিন্তু আমাদের অনেকেরই নেই। কাচ তৈরি করে, 



খই স্বদেশ ও শিল্প 

তাঁর থেকে কিছু কর! মানে বিরাট কিছু একটা ব্যাপার । এর শ্রধান কারণ 
আজ অবধি দেশে ব্যাপকভাবে ক্ষুত্র ও কুটার শিল্পের গ্রলার ঘটেনি বলে। 

ঘর্দিও পণ্ডিতের! বলেন মিশর সর্বপ্রথম কাচ তৈরী করে, কিন্তু বর্তমানে 

ভারতবর্ষের মাটিতে «মন সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া! যাচ্ছে যার 

ওপর অনুমান করে এখন বলা চলতে পাবে মিশর দেশের আগেই ভারতে কাচ 

তৈরী -হোত। : 

আজ প্রায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তাদের চাহিদা অনুসারে কাচ তৈরী 

করছেন ও তা দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। যদিও বর্তমানে ভারতবর্ষে 

অনেকগুপি বৃহৎ কারখান]। গড়ে উঠেছে, তবুও বিদেশে প্রস্তত বিভিন্ন ধরনের 
উৎকষ্ট যানের কাঁচের সঙ্ষে আমরা! পাল্লা দিতে পারিনি। যার জন্ম ভারতে 

নেই আজ আর পাঁচজনের থেকে অনেক পিছনে । একথা ভাবতেও ছুঃখ হয়। 

তনু আশার কথ! বর্তমানে সরকারী উদ্দোগে কয়েকটি গবেষণাগার স্থাপিত 
হয়েছে, যাহার প্রধান লক্ষ্য উন্নত মানের কীচ তৈরী করা । কাচ, দেনন্দিন 

জীবনযাত্রায় এমনভাবে মিশে গেছে যে একে বাদ দিয়ে একদিনও চল! যায় না। 

ঘর্দিও সাধারণ ভাবে আমরা! বুঝি কাচ মানে এক প্রকার শ্বচ্ছ কঠিন 
পদার্থ। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলে বা কোন কঠিন পদার্থের সঙ্গে ধাকা 
লাগলে সহজেই ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আমর! দৈনন্দিন কাচ দ্বারা তৈরী যে 

সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করি তা কোন রকম রসায়ন মিশ্রিত করে করা হয়। 

এ তথ্য বৈজ্ঞানিকরা অনেক দিন ধরে গবেষণ1 করে তবেই আবিফার করেছেন । 

কাচের প্রধান কাচামাল বালি। এর সঙ্গে চণ ও সোডা মিশিয়ে প্রায় ১১০৯০ 
তাপে যদি গলিয়ে ফেলা যায় তবেই পাওয়া যায় কাচ। এই প্রকার কাচ হোল 
সাধারণ স্তরের । বাজারে ঘে সমস্ত শিশি, বৌতল, লগনের চিম্নি প্রভৃতি 
পাওয়া যায় বা অল্প দামের মধ্যে সচারচর আমরা যে ভ্রব্যগুলি ব্যবহার 
করি দেগুলো এই ধরণের কাচ দিয়ে তৈরী করা হয়। এদের সাধারণ ধরণের 
কাচবল| ছয়। তার কারণ এই কাচ বেশী উত্তাপ সহা করতে পারে না। 

আবার যে সমস্ত কাচ ভ্রব্য বেশী উত্তাপ সহ করতে পারে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয় তাতে কিন্তু লোডা ব্যবহার কর! হয় না। তার 

বদলে পটান বাবহার কর! হয়। পটাদ থাকার ফলে গালাবার লময় তাপ বেশী 
লাগে ও এই কীচ ছার! তৈরী জিনিষ অধিক তাপও সহা করতে পারে। তাহলে 
'দ্বেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ, বিভির উপাান দিয়ে তৈনী করা ছয়। 



ফাচ গু ভার শিল্প নও 

তাই ষ্যাগনেপিয়াম, সিসা, বেরিয়াষ ও আ্যালুমিনিয়াম প্রতৃতি ধাতব-অন্মাইভ 
ব্যাবহার করা হয়। 

সম্পূর্ণ কুটার শিল্পের আকারে যদি এই শিল্প গড়া যায় তবে প্রথম দ্বিকে 
প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হবে। তবে এর থেকেও আরও কম 

টাকায় করা যেতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে ফার্নিস্ পাকা হবে না। যাঁদের 
ক্ষমতা আছে পাকা ফারনিস্ তারা করে নিতে পারেন। আর লাগে বিভিন্ন 
ধরনের ছাচ। এই ছাচ আবার ছু" রকমের হয়। (১) কাঠের, (২) লোছার। 

কাঠের ছাচ চলে অল্প দিন। কিন্ত লোহার ছচ চলে অনেক দিন। তবে 

খরচ একটু বেশী পড়ে যায়। আরও একটা কথা এখানে বলার আছে যে, 

কাঠের ছাচের জিনিষ সব থেকে হুন্দর হয়। আর লাগে চার--পাঁচ মিটার 
লম্বা লোহার নল। যার একদিক সরু ও অপর দিক মোটা। বাজারে চলতি 

লাম “ফুকো নল” । 

কাঠা চারেক জমি পেলেই এই শিল্প গড়ে তৃলতে পারা যায়। তবে লমন্ত 
জায়গাটায় শেড দিয়ে ভালভাবে ঘিরতে হবে । যর্দি শেড দিয়ে জল পড়ে তবে 

ফারনিস্ ফেটে যেতে পাঁরে। সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার । আর 
লোক লাগে জনা তিনেক । বিদ্যুৎ শক্তি বা! জলের বিশেষ একটা প্রয়োজন হয় 
না। তাই এই শিল্প শহরের বাইরে করা চলতে পারে। সেই সঙ্গে দেখতে 

হবে হবে যেন পরিবহন ব্যবস্থা! তাল থাকে। 

গলিত কাচকে বিভিন্ন প্রণালীর সাহাযো গঠন করা হয়। এর মধ্যে চার 

রকম প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত। (১) ফুঁকো প্রথা, (২) টানা প্রথা, 
(৩) রোলিং প্রথা ও (৪) চাপ প্রথা। বাজারে যে সমস্ত নীল, সবুজ, লাল 

ও বর্ণহীন সাদ কাচের ছোট বা বড় শিশি বোতল পাওয়া যায় তা এ ১নং 

প্রণালীর সাহায্যে অতি সহজেই তৈরী কর! যায়। ১নং প্রণালীর সাহায্যে 

তৈরী করার একটি বিশেষ স্থবিধা যে এতে কোন মেসিনের দরকার হয় ন!। 
'তবে গড়ে উত্পাদন একটু কম হয়। 

দেশে অনেক শুঁধধ কোম্পানি আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 

সারা বছরের জন্ত একটি নির্দিঈ হারে আভশার সংগ্রহ করা যেতে পাবে। 

তাছাড়া চলতি বাজারে একটা বিক্রী তো! আছেই । তাই এই ব্যবসায় সহজে 
খুব একটা লোকমান খাবার তর থাকে না। 



বট ছদেশ ও শিল্প 

এই শিল্পে বালি একটি প্রধান কাচামাল। তাই কি ধরনের বালি ও 

কোথাকার বালি হলে ভাল হয় এ প্রশ্ন সহজেই আসতে পারে । পশ্চিমবাংলায় 

সকলেই প্রায় দামোদরের বালি ব্যবহার করেন। তবে মগরা বা পাওুয়ার 

বালিও ব্যবহার করা চলতে পারে। দামোদ্বরের বালিতে মাটির ভাগ কম. 
থাকে বলে ধুয়ে ফেলে মাটি বা জলে সহজে ভ্রবণীয় খনিজ পদার্থ সৰ বার করে 
দেওয়া হয়'। এ বাণি শুষ্ক হওয়ার পর চুম্বকের সাহায্যে যতটা সম্ভব লৌহ কণা 
অপসারিত করার হয়। মগরা বা পাতুয়ার বালিতে মাটি বা অন্ঠান্ত খনিজ 
পদার্থ বেশী থাকায় এগুলি অপদারণ করার জন্য খরচ একটু বেড়ে যায়। 
অবশ্য ধাদ্দের দামোদর থেকে বালি আনার অস্বিধা আছে তারা মগরা ব 

পাওয়া থেকে বালি নিয়ে কাঁজ চালাতে পারেন। বালির দানার বিষয়েও কিছু 

বলার আছে। একেবারে মিহি বালি হলে কাজের খুব একটা স্থবিধ1! হবে না। 

ফার্নিসে বা ভাটিতে এ মিহি বালি ব্যবহার করলে গ্যাসের টানে সহজে উড়ে 

গিয়ে অনেক অন্থবিধার স্ষ্টি করতে পারে । তাই ৩০ থেকে ৬৭ মেশের 
চালুনি দিয়ে ছেকে নিয়ে কাজ কর! সব থেকে ভাল । 

বর্ণহীন সাদ1 কাচ তৈয়ারী করার ফরুমূলা_ (১) 
বালি রি ১০৬ কেজি 

চুণাপাথর -*, ৫৩ কেজি 

সোডা কার্বনেট *** ৩১ কেজি 

সোড! সালফেট ... ১০ কেজি 

২০০ কেজি 

ফিকে নীল কাঁচ তৈয়ারী করার ফরমূলা--(২) 

বালি ***  **১৪৬"* কেজি 
চ্ণা পাথর '*. 5৪৩ ১৭'৪ কেজি 

পটাশ কার্বনেট  ***  ২৯"* কেজি 
কোবাণ্ট অক্মাইড -** *'৬ কেজি 

কপার অক্সাইড *** ৭* কেজি 

র ১৬: কেজি 
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গাড় সবুজ কাচ তৈয়ারী করার ফরমূলা--(৩) 

বালি ৬* কেজি 
চুণা পাথর ১৫ কেজি 
পটাশ কার্বনেট ১০ কেজি 

সোঁডা1 কার্নেট ১২ কেজি 

কপার অক্সাইড ২ কেজি 
ক্রোমিক অক্সাইড ১ কেজি 

১০০কেজি 
যে সমস্ত বসায়নগুলি ব্যবহার করা হবে সেগুলি যেন সি. পি, কোয়ালিটি 

হয়। প্রথমে ফ্রমূলা অনুসারে সবগুলি একটি জায়গায় ভালভাবে মিশিয়ে 
নিতে হবে। এই মিশ্রণের ওপর নির্ভর করে কাচের গুণাগুণ। তাই 

অনেকে মিশ্রণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। এবার ভ্রুসিবলে মিশ্রণ ঢেলে লম্পুর্ণ 

রূপে গলিয়ে নিতে হবে। 

এখন যে ধরণের শিশি বা বোতল তৈরী কর] হবে সেই মাঁপের লোহার ব! 

কাঠের ছীচঠিক করে রেখে দিতে হবে। লোহার নলে অর্থাৎ (ফুঁকে। 
নলে) মোট। দিকটিতে বেশী করে গলিত কাঁচ লাগিয়ে নিয়ে নলের অপর প্রান্তে 

অর্থাৎ সরু দিক থেকে ফু' দিলে ফাঁপা লম্বা বেলুনের ম'ত হবে । ঠিক এই 
সময়েই এ বেলুনটি ছাচে ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটু জোরে ফু দিলেই নরম 

কাচ আরও ফুলে গিয়ে এ ছণাচের আকার ধারণ করবে । ছু" ভাগে বিভক্ত 

ছ'চ থেকে ভ্ত্রব্টি বার করে আবার আগুনে অল্প সময়ের জন্য গরম করে নিতে 

হধে। ও ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করতে হবে। এই প্রথাকে বলে মৃুকরণ। তা 

না হলে কাচের পাত্রটি ছণচ থেকে খোল মাত্র হঠাৎ ঠাণ্ডা পেয়ে সহজেই ফেটে 

যায়, না হয় ভেঙে যায়। এ ভাবে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করার ফলে নষ্ট কম হয়। 

শেষকালে ফু'কো। নল খুলে নিয়ে মুখটি কোন পাথরের সাহায্যে ঘষে সমান 

করার পরই বাজারে ছাড়া চলতে পারে। 
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খুব বেশীদিনের কথ! নয়, মাত কয়েক মাস আগে আসামের মানচিত্র থেকে 

কয়েকটি পার্বত্য জেলা! বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । বহুদিনের আগের দাবি স্বতন্থ রাজ্য 
চাই। শেষ পর্্যস্ত কেন্ত্রীয় সরকার মেনে নিলেন তাদের দাবি। জন্ম নিল 
শতুন একস্মাজা, নাম তার “মেঘালয় রাজ্য”। কেবল রাজ্য পেলেই হোল 
শা, সেই সঙ্গে চাই তার অর্থ নৈতিক উন্নতি। তা না৷ হলে সে পেছিয়ে থাকবে 
আর অন্ত সব রাজ্যগুলো৷ থেকে । ফলে এমন একটা সময় আসবে ধখন কোন 
রকম কাজের স্থযোগ না পেয়ে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেখানকার মামু 
নিজেদের জড়িয়ে ফেলবেন। এ ভাবনা যতখানি দেশের লোকের তেমনি 
আগে থাকতে ভবিষ্যতের সমস্যার দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে তার সমাধানের 
দিকে এগিয়ে যাওয়ার পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যসহ উভরর 
সরকারের । তাই বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে এবং লর্বোপরি দেশের চাহিদার দিকে 
লক্ষ্য রেখে লত্যিকারের একটা শিল্প যাতে “মেঘালয় রাজ্যে” গড়! যেতে পারে 
তাই নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা করা হচ্ছে। 

জনন তারিখের বিচারে “মেঘালয় রাজা” একেবারে নগ্জাত শিশু হোলেও 
বনজ সম্পদ্দের বিচারে তার গৌরব বহুদিনের | সে এক প্রকৃতির অফুরস্ত দান । 
প্রকৃতির সেই চরম দ্বানকে যদি না আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগাতে 
পারি তবে কি করে আমরা! সমৃদ্ধশালী করবো আমাদের দেশকে ? মেঘালয়ের 
বিভিন্ন পাছাড়ে প্রায় চার হাজার ফুট উচুতে পাওয়া যায় 0, 05910078719 
গাছ। আরও “ছু” রকমের গাছ আছে যথা--(১) 0১ (18000116600) ও 

(২) 2৯ [০০815 অবস্থ শেষের ছুটির তুলনায় প্রথম জাতের গাছটি জনে প্রচুর । 
আর এই লব গাছ থেকেই পাব “সিনাষন লিফ. অয়েল।” বাংলায় ঘাকে বলা 
হয় “ডাল চিনির তেল” সংস্কৃততে বলে “তমাল পত্র*্। বৃহৎ শিল্প আকারে 
যখন এই তেল তৈরী কর! হবে তখন কিন্তু কেবল পাতার ওপর নির্ভর করলেই 
চলবে না, সেই সঙ্গে চাই এ গাছের ডাল ও কুঁড়ি। হিসেব করে 
বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন পাতার মধ্যে তেলের ভাগ থাকে শতকরা! হিসেবে ১'৫ 
থেকে ১৭ ভাগ পধ্যন্ত। যদিও এটা পরিমাণে খুব অন্পই তবু ডালপালা! ও 
কুড়ি মেশানোর জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অর্থাৎ লাভজনকভাবে উৎপাদন 
কর চলতে পারে। 
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এবার দেখা যাক কিসে ব্যবহার হয় এ তেল? (১) ওধধ শিল্পে, 

(২) গন্বত্রব্য তৈরীর কারখানায়, (৩) নিজে হ্থগদ্ধি হিসাবে। প্রতি বছর 
সিংহল থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়ে আসে গ্রায় কুড়ি হাজার কেজি 
করে। তবে ভারতেও অল্প কিছু “সিনামন লিফ. অয়েলের* উৎপাদন হয়। 

মাইশোর রাজ্যের কানাড়! লহ ছু-তিনটে জেলাতে । দেশের প্রয়োজনেয় 

তুলনায় খুব একট] বেশী কিছু নয়। হিসেব করে দ্বেখা গেছে মাইশোর 
রাজ্যের বছরে গড় উৎপাদন মোট তিন হাজার নাতশো পাঁউওড বা তার থেকে 
সামান্য কিছু বেশী। ভারতবর্ষ ছাড়! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ছড়িয়ে রয়েছে 
এর বাজার । তাই এই শিল্প কেবল দেশের চাহিদা মেটাবে না, আনবে 

আমাদের জন্য অমূল্য বিদেশী মুদ্রা। রোজ পনের কেজির ম'ত তেল উৎপাদন 
করতে গেলে ভালপাঁলা ও পাতা! যোগাড় করতে হবে এক হাজার টন করে। 

লাভ থাকবে অবশ্য বাজার বুঝে । খুব কর করে ধরলেও এক কেজি তেলের 

দাম সত্তর টাকার নিচে হবে না। 

পাত৷ ও ডাল থেকে তেল তৈরী করতে গেলে আমার মতে টীম 

ডিষ্টিলেশনের সাহায্য নেওয়াই ভাল। কারণ তাতে তেলের মান হবে উন্নত 

ধরনের। তাই হিসেব করে দেখা যায় মোটামুটিভাবে এইসব মেসিনের সাহায্য 
লাগবেই । (১) পাতা কাটা কল, (২) বয়লার-তেল বা কয়লা! চালিত, 

(৩) ই্রীম ডিিলেশনের সম্পূর্ণ সেট, (৪) জল ও তেল সেপারেশন মেসিন, 
(৫) মর্বশেষ তেলের আব্রভা মুক্ত মেসিন। আর চাই একটি ল্যাবনেটরী। 
জল ও বিছাৎ শক্তি এই শিল্প চালাতে একান্তভাবে দরকার । আপাত দৃষ্টিতে 

খতে গেলে মনে হবে বিরাট একটা কিছু, কিন্ত আসলে তা নয়। মোটছে 

পাঁচ থেকে ছয় কাঠা জমি হলেই কাজ বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। তৰে 

সম্পূর্ণ কারখানা চালু রাখভে মোট আটজন লোকের দরকার ॥ তারমধ্যে 

একজন ষ্যানেজার ও একজন কেমিস্টকে অবশ্ত ধরে নিয়ে । যে সব মেমিনের 

নাম উল্লেখ কর! হোল তার দাম ও বসানোর খরচ নিয়ে প্রথমে লাগবে প্রায় 

একলক্ষ যাট ছাজার টাক! ব! তার লামান্ত কিছু ৰেশী। 

এখানেই কিন্তু এর শেষ নয়। একই ম্নেসিনে আরও ছু'টি মূল্যবান তেল 

তৈরী করা যাবে। (১) "পাইন নীডল অয্নেল,” (২) “অরেঞ্জ পেল অয়েল” 

প্রভৃতি । অবশ্ত এর জন্য লামান্ত কিছু খরচ বেড়ে যাবে। তবে লাভের দিকটাও 
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কম নয়। এট! কিন্ত ধিনি কারখানা! করবেন তার ইচ্ছের উপর নির্ভর 
করছে। তবে বিনা খরচে আরও একটি জিনিষ পাওয়া যাবে। কেবল 

প্যাকিংয়ের জন্য যা খরচ লাগবে । যখন ডিঠিলেশন ঠীম পাইপ দিয়ে জলটা 
আলাদ1 করে দেওয়া হবে, সেট! অন্য একটা পাত্রে ধরে রেখে বোতলে ভবে 

দিয়ে বাজারে বিক্রী করা চলে। কারণ এ জলট! বেশ সগন্ধ যুক্ত থাকে। 
বাজারে যেমন গোলাপ জল, কেওড়ার জল, বিক্রী হয় এটাও সেইভাবে বিক্রী 
কর] যাবে । 

সাধারণ লোকের পক্ষে এই শিল্প গড়তে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিত্তবান 

কয়েকজন মিলে এটি করলে লাভের পরিমান খুব একটা খারাপ হবে না। 

এ ছাড়াও বাঁজা সরকারও ভেবে দেখতে পারেন আমার এই প্রস্তাব কতখানি 
কাজে লাগান যেতে পারে। 

টর্চের ব্যাটারী 

এমন কতগুলি ছোটখাট জিনিষ আছে যা আমরা দরকারের সময় কাজে 

লাগাই ব1 ব্যবহার করি, কিন্তু যেই কাজ ফুরিয়ে যাঁয় আর তার কথা মনে 

থাকে না। যদিও বা কখনও মনে পড়ে, সামান্ত একটু চিন্তা করেই ছেড়ে দি। 

এব প্রধান কারণগুলির মধ্যে প্রথমটি অর্থের অভাব আর দ্বিতীয়ত যখন দেখি 

একটি নাম করা বিরাট কোম্পানি সেই জিনিষটি তৈরী করেছেন তখন আর 

সেদিকে পা বাড়াই না। অথচ একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় অল্প মূলধন 

খরচ করে ঠিক এ রকমের জিনিষ তৈরী করে বাজারে ছাড়া যায়। কেবল 
তফাত হয় বড় কোম্পানিগুলে! মেসিনের সাহায্য নিয়ে দিনে হাজার হাজার কেজি 

'মাল তৈরী করে ফেলে, আর সেই জায়গায় অল্প মেসিনে ও কিছুট1 হাতে কাজ 

করে ওর থেকে সিকি মাল সরী করতে পারা যায়। এতে একটু পরিশ্রম হয় 

বটে তবুও যদি ঠিক ম'ত চালাতে পারা যাঁয় তবে ধীরে ধীরে মেসিনপত্র বাড়িয়ে 
একটা বড় কারখান! গড়ে তোলা যায়। কয়েকটা বছর একটু সময় লাগে, 
এইটুকু যা তফাত। এর আরও একট দিক আছে, শিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসগুলি একচেটিয়া ভাবে কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান তৈরী করাতে সময় সময় 

এমন অবস্থার স্থঙি হয় ঘে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র' ছাড়া সাধারণ মাহৰ তা 

ব্যবহারের জন্ত পায় না। কিন্তু মাঝারি শিল্পে বা ক্ষুদ্র শিল্পে যদি এই 
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জিনিষগুলি উৎপাদন করা! যেত তা হলে বোধ কন্পি এতটা! অভাব আমাদের 

সহ করতে হোত না। 

আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমর চন্দ্র যুগে এসে প্রবেশ করেছি। অথচ 

এই সব টুকি-টাকি জিনিষ সময় ম'ত পাইন1। ভাবতে গেলে আশ্চর্য্য হয়ে 

যেতে হয়। থাক ওসব কথা, এখন আলোচন! করা যাক ব্যাটারী ঠৈরীর 

কারখান! নিয়ে । যর্দিও আজকাল বৈজ্ঞানিকর1 নানা ধরণের ব্যাটারী তৈরী 

করার কৌশল বার করেছেন ও মেগুপি কাজে লাগাচ্ছেন যার কিছু কিছু 
আমর! কাগজে বা বইতে দেখে থাকি, কিন্তু আমাদের মোটামুটিভাবে পরিচয় 

আছে স্টোরেজ ব্যাটারী ওড়াই ব্যাটারীর সঙ্কে। স্টোরেজ ব্যাটারী 

ব্যবহার করা হয় বাপে, ট্রেনে, লরিতে আর ড্রাই ব্যাটারীর ব্যবহার হয় 

ছোটখাট কাজে । উদ্দাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ইলেকট্রিক বেলে, 

ট্ান্মজিস্টার রেডিওতে ও টর্চে। ড্রাই ব্যাটারীর একটি বড় সবিধা! হচ্ছে 
যেখানে-নেখানে নিয়ে যাওয়া যায় ও সব রকম অবস্থায় ইচ্ছামত ব্যবহার 

করা চলে । 

এখন আলোচন!। করা যাক কি কি জিনিষ লাগে এটি তৈরী করতে। 

সর্বপ্রথম যে জিনিষটি আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে শক্ত কাগজের খোল ও 

তাতে কোম্পানিন নাম ছাপা থাকে, এটাকে বল! যেতে পারে প্রথম আবরণ। 

আজকাল আবার অনেকে উপরের কাগজের খোলের ব্দলে প্র্যাটিকের খোল 

ব্যবহার করছেন। দামের দ্বিক দিয়ে একটু বেশী পড়ে যায় বটে তবে বর্ষাকালে 
কোনরকম 0 লাগার ভয় থাকে না। প্রথম দিকে যার এই কারখানা 

করতে যাবেন তা্দের কাগজের খোল ব্যবহার করাই ভাল। ঠিক কাগজের 

খোলের পরেই থাকে দস্তার খোল বা টিনের খোল। যদি কাগজের বদলে 

প্র্যান্তিকের খোল ব্যবহার করা যায় তবে দন্তার খোল ব্যবহার না করে টিনের 
খোল ব্যবহার করা উচিত। ঠিক ছ্িতীয় আব্রণের পরেই থাকে মামান্ 

পরিমাণে “সেটিং ইলেকট্রে। লাইট পাউডার” । এদের মাঝখান থেকে 

কার্বনষ্টিক, আর তার চারপাশ ভন্তি থাকে ডিপোলারাইজিং পেষ্ট । এখনও 

যদি অস্থবিধ। থাকে তবে একটি ব্যাটারীকে ধীরে ধারে খুলে আমার লেখার 
সঙ্গে একটি একটি করে মিলিয়ে নিলেই আর সহজ হয়ে যাবে। 

এবার দেখা ফাক মাঝারি একটি কারখান। চালাতে কত টার লাগে, আর 
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কি পরি্াণ জায়গার ধরকার হয়? যদি বোজ ৩০* পিস্ করে ব্যাটারী তৈতী 

কর! যায় তবে মেসিন পত্র কিনতে প্রথমের দ্বিকে খরচ পড়বে ১৫,০০০ টাকান 

কাছাকাছি । আর জাগার দরকার হবে মোট চার কাঠা কি পাচ কাঠা ॥ 
আবার যদি দু-তিনটি ঘর নিয়ে তৈরী করা যায় তবে আরও ভাল হয়। 
মেসিনের মধ্যে লাগবে (১) জিঙ্কং_টিউব-ইন্কট্র,ডার মেসিন একটি, (২) 

পেস্ট--বোর্ভ--পাইপ-_মেকিং মেসিন একটি, (৩) ছোট্র একটি বলমিল, 
(৪) এস্-এস্ প্যান একটি । ১নং থেকে ৩নং পধ্যস্ত মেসিনগুলি চালাতে 
বিদ্যুৎ চালিত মোটর লাগবে--9--ন্, 2.-য়ের কাছাকাছি । জলের বিশেষ 

একটা প্রয়োজন হয় না। তবে যেখানে বিছ্যুৎ শক্তি পাওয়! যাবে না সেই 

রকম জায়গায় এই শিল্প না কর]াই ভাল। কোন মেসিনে কি কাজ হবে তাও 
বলে দিচ্ছি। ১নং মেসিনে, কাগজের খোলের পরেই যে দস্তার খোল থাকে 

সেইটি তৈরী কর! যাবে। দম পড়বে ৫,০** থেকে ৬,০০* টাকার মধ্যে। 

২নং মেসিনে, ব্যাটারীর উপরে যে শক্ত কাগজের খোল থাকে সেইটি তৈরী 

করা যাবে। দ্বাম পড়বে ৩,০* টাকা থেকে ৪০** টাকার মধ্যে। ৩নং 

মেনিনে, ব্যাটারীর ভেতরে যে নব বসায়নিক পদ্বার্থ থাকে সেগুলিকে ভালভাবে 

মিশ্রিত করার জন্য দরকার হয়। এখানে বল-_মিলের বদলে এন._-এস,.__ 

মিক্চার মেসিনও ব্যবহার করা চলে। দ্বা পড়ে ৪,*০* টাকা বা! লামান্ত 

কিছু বেশী। যদ্দি আট ঘণ্টা হিসাবে একটি শিফট, করে কারখান! চালান 
যাক তবে জনা ছয়েক লোক লাগে। 

ব্যাটান্ীর ভেতরে যে রসায়নিক পদার্থ থাকে ত! দু'টি ভাগে বিতক্ত। 

(১) সেটিং ইলেকট্রোলীইট পাউডার, (২) 'ডিপোৌলারাইজিং পেস্ট, । ১নংটি 

দম্তার খোলের পরেই ঠিক দিতে হয়। এর পর মাধখানে কার্বন রড বা 
(কার্বন পেনলিল ) সেট করে ২নং পেস্টটি দ্বিতে হয়। এইভাবে দস্তার থোলে 

মশলা তন্তি করে ওপরের দিকে পিচ, বা বিটুষেন ভালভাবে গলিয়ে এটে দিতে 
হয়। তবে ভাল ব্যাটারী যার। তৈরী করবেন তীনা যেন পিচের বদলে 
বিটুমেন ব্যবহার করেন। কিন্তসিল করার লময় একটা আলপিন বা ছুঁচ 

আগে থাকতে সেট করে রেখে তবেই সিল করা উচিত। পরে সিল হয়ে গেলে 
এ আলপিন বা ছুঁচ ধীরে ধীরে খুলে ফেলতে হয়। এর কারণ হ'ল যাতে 

ব্যাটারীর উপরে একটা ফুটো থাকে । ফলে ব্যাটারীর তেতরে যে গ্যাস হবে 

তা এ ছিজ ছিয়ে সহজে বেরিদ্কে যেতে পারবে । 
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ফরমূল।-১ € গ্রথম পর্যায়) 

ময়দা ২ কেজি 

র্যাক্টার অফ, প্যারিস ৬ কেজি 
জিঙ্ক ক্লোরাইড ১ কেজি 

আমোনিয়াম ক্লোরাইড 

অধবা ১ কেছি 
স্তাল আযামোনিয়াক ১০কেজি 

এইগুলি মিশিয়ে যে পাউডার পাব তাঁকে বল! হয় সেটিং ইলেকট্রোলাইট 
পাউডার। এতে সামান্য জল মিশিয়ে পেন্ট, করে নেওয়া হয়। 

ফরমূল1_২ (€ ছিতীয় পর্যায় ) 

মাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইভ ১২ কেজি 
কার্বন 

অথব| ১* কেছি 
গ্রাফাইট 

স্যাল--আযামোনিয়াক 

অথব। ২ কেজি 

আযমোনিয়্াম ক্লোরাইড 

জিঙ্ক রোরাইড ১ কেজি 

২৫ কেজি 

এইগুলি একজে মিশিয়ে যে পদার্থ তৈরী করা হবে তাকে বলা হয় ব্ল্যাক্ 

জিদাদাবাহাজং পেন্ট, । 
সাধারণ ভাবে ব্যাটারী তৈরী করাব রুমান নিয়ে আলোচন! হয়ে গেল। 

এখন দ্বেখা যাক কীভাবে এটি তৈরী করা হয়। প্রথমে বাছারে প্রচলিত 

ব্যাটানীর দস্তার খোলের মাপ নিয়ে ১নং মেদিনের সাহায্যে এ রকম খোল 
তৈরী করে নিতে হবে। ক্ষবন্ত এই খোলের একদিক বন্ধ থাকবে আর অপর 

দিক খোলা থাকবে। দস্বার খোল হয়ে যাঁওয়ার পর শক্ত কাগজের খোন 

করে নিতে হবে। এই ছ্িনিষটি হবে ২নং মেসিনের সাহায্যে । এর মাপটা 



৮২ হদেশ ও শিল্প 

এমন হওয়া! দরকার যাতে বস্তার খোল খুব সহজ ভাবে ভেতরে যেতে পাবে । 

একটু লক্ষ্য রাখা দরকার যেন কাগজের খোল বেশী বড় না হয় বা ছোট না 
হয়। এবার ৩নং মেলিনের সাহায্যে ফরমূলায় যে সমস্ত ভাগ দেওয়! আছে 
নেগুলি একত্রে যিশিয়ে সেটিং ইলেকট্রোলাইট পাউডার করে নিতে হবে, ও 

একটি আলাদা পাতে রেখে দিতে হবে । এইভাবে ৪নং মেপিনে, ফরমুঙ্গায় যে 
ভাগ দেওয়া! আছে সেগুলি একত্রে মিশিয়ে ব্ল)াক্ ভিপোলারাইজিং পেস্ট, করে 
নিয়ে অন্ত একটি পাত্রে রেখে দিতে হবে। 

এখন দেখ! যাক মিশ্রিত রসায়নগুলি কিভাবে ব্যাটারীতে ব্যবহার করা 

হয়। দত্তার খোলের থেকে সামান্য সাইজে ছোট কাঠের ছাচ করে নিতে 

হবে। এ ছ'চের ঠিক মাঝখানে কার্বন রড. বা কার্বন পেনদিল (যার মাথায় 
পেতল দিয়ে মোড়া থাকবে ) রেখে ব্ল্যাক ভিপোলারাইজিং পেন্ট ভালভাবে 

প্যাক করে দিতে হবে। একটু টিপে না দিলে ছাচ থেকে মিশ্রিত বনায়ন বার 
করার সময় খসে যেতে পারে । এবার দস্তার খোলের নিচে পেস্ট বোর্ড রিং 

ব! শক্ত কা্ডবোর্ড রিং আগে থাকতে দিয়ে তার ওপর এ ব্ল্যাক পেস্ট রাখতে 
হবে। আগেই বল! হয়েছে দস্তার খোলের মাপের থেকে ব্ল্যাক পেস্ট থে 

ছণচে দেওয়া হচ্ছে তার মাপ দামান্ত ছোট হুবে। তাই ব্ল্যাক পেষ্ট দস্তার 
খোলে ভরে দেওয়ার পর তার চার পাশে সামান্ত ফাক থেকে যায়। এখন 
এ ফাকে সেটিং ইলেকট্রোলাইট পাউডার দিয়ে দিলেই ধীরে ধীরে লেট হয়ে 

যাবে। মিনিট কুড়ি বাদে অর্থাৎ যখন সেট হয়ে যাবে তখন ওপরে 

সামান্ত কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, পিচ. অথবা বিটুমেন দিয়ে মুখ বন্ধ করে 
দিতে হবে। মিলিং কিভাবে করতে হবে তা আগেই অর্থাৎ ব্যাটারী তৈরী 

করার বিভিন্ন রলায়নের বিষয় নিয়ে যখন আলোচন! করা হয়েছে, সেই সময় 
বল৷ হয়ে গেছে। 
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ওষধ শিল্প- বেরিয়াম 
এক্স্রে_ মিল 

ঠিক উৎধও নয়, আবার খাঘ্যও নয়, অথচ যাবতীয় পেটের ও অল্ননালীর 
এক্স-রে করার সময় এ রসায়ন ভ্রব্যটি একান্তভাবে দরকার লাগে । অথচ 
আশ্চর্যের কথা আজও ভারতের কোন ওঁধধ কোম্পানী এই জিনিষটির প্রতি 

কোন লক্ষ্য দিলেন না। হিসেব করে দেখা যায় প্রতি বছর কয়েক-শ টন 

করে বেরিয়াম দাল্্ফেট. জারমানি থেকে আমদানি করতে হয় এই দবিত্র দেশে । 

খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়, ছু'টি মাত্র কাচ! মাল দরকার হয় এটি তৈরী 
করতে। আর সবকটি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাক্স। একথা 
জোর দিয়ে বলতে পারা যায় ভবিষ্যতে এটি তৈরী করতে কাচ] মালের অভাব 

কোন দিন হবে না। 

আরও সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। এক্স্-রেরু সাথে সাধারণ আলোক 

রশ্মির তফাত কোথায়? সাধারণ আলোক রশ্ি স্বচ্ছ জিনিষ ছাড়া অন্ত কোন 
কিছু ভেদ করে যেতে পারে না। কিন্তু এক্সরে বা বঞ্চন রশ্রি বিশেষ 

কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করে যেতে পারে। ঠিক এই কারণে 
এক্স-রে চামড়া ও মাংস ভেদ করে শরীরের ভেতরের হাড়ের ছবি তুলতে 
পারে। এখানে মনে রাখতে হবে এক্স-রে, হাড় বা এ জাতিয় পদার্থ ভেদ 

করে যেতে পারে না। তাই বরগন রশ্মি হাড়ে বাধ! প্রাঞ্চ হয় ও এক্ন-বে 

প্লেটে ছায়া পড়ে । তবেই আমর] ছবি দেখতে পাই। কিন্তু শরীরের ভেতরে 

ঘে অংশে হাড় নেই সেই অংশের ছৰি তুলতে গেলে অন্থবিধার সৃষ্টি হয়। 

কারপ রঞ্জন বৃশ্মি কোথাও বাধ! না পেয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। ফলে এক্স-রে 

প্রেটে শরীরের ভেতরের যে অংশের ছবি তোল! দরকার সেই অংশের ছাস্! 

পড়ে না। এই অস্্বিধা দুর করার জন্য বেরিয়াম সালফেট. খেতে হয়। 
বেরিয়াম, সাল্ফেট খাওয়ার নঙ্গে সঙ্গে অন্ননালী সমেত পেটের সমস্ত জায়গায় 

কোটিংয়ের স্থটি হয়। এবার যে অংশের ছবি তোল! দরকার সেখানকার ছৰি 
নেওয়! হয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে সঠিক ছবি তোল! সম্ভব হয় ও 
চিকিৎসার অনেক হুবিধা হয়। 

এসব কথ! জানার পর অনেকেই হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন, এই ততো 
'সামান্ক প্রয়োজনে লাগে, তাও আবার শরীরের লব ছ্গায়গায় ছবি তুলতে নয়। 



বেরিয়াম একৃস-রে--মিল ৮৫ 

এর আর আমাদের দেশে কতটুকু দরকার লাগবে? তীদ্বের মকলকে আমার 

অচ্ছবোধ, একবার ঘেন যে কোন সরকারী হানপাতালে গিয়ে যেখানে এক্স-রে 

হচ্ছে একটু খোঁজ খবর নেন। তহলেই বুঝতে পারবেন আমার কথার 

সতত কতখানি। এ ছাড়াও যে লব বে-সরকারী এক্স-রে ইউনিটগুলি 

আছে সেখানেও প্রতি মাসে ১* থেকে ১৫ কেজি করে বেরিয়াম সালফেট 

লাগে। 

এখন দেখা যাঁক এই বেরিক্মাম সাল্ফেটের ছোট একটি কারখানা করতে কত 

টাক! খরচ পড়ে? আর ক'টি কারখান! দেশে কর! যেতে পারে? আমি জোর 

দিয়ে বলতে পারি রোজ কুড়ি থেকে পঁচিশ কেজি করে উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট 

চাঁর পাচটি কারখানা চলতে পারে । আর এর জন্তে মেদিন পত্র সমেত প্রাভিটি 

কারখানার জন্য খরচ পড়বে পনের থেকে ষোল হাঁার টাক! । জারমান থেকে 

যেটা আসে সেটা বেরিয়াম. সালফেট, খেতে একটু খারাপ লাগে । এটাকে 

আরও ভাল করা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে জিনিষটি তৈরী করে দেখেছি, 

খেতে এতটুকু খারাপ লাগেনি বরং ভালই লেগেছে। অথচ গুণাগুণের 

দিক থেকে বিচার করে দেখা গেছে জারমানি থেকে আমদানি কর! বেরিয়াম 

নাল্ফেটয়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। তাই ভারতীয় ভাষায় এর নাম- 

করণ কর! চলতে পারে “শ্ঠাডো ফুড বা ছায়া খাছ্য। 

কাঠ! ছুই জায়গা পেলেই এই শিল্প গড়ে তুলতে পার! যায়। তার মধ্যে 

সবটাই শেড. দিতে হবে। আঁবার যাদের খালি জায়গা নেই অথচ তিনটি 

মাঝামাঝি লাইজের ঘর যোগাড় করার স্থবিধ! আছে, সেইখানে এই কারখানা 

গড়ে তোল! সব থেকে স্থবিধ। জনক । তবে জল ও বিছ্াৎশক্তি একাস্তভাবে 

দরকার খুব বেশী লোক লাগে না, মান্্ ছু'টি কি তিনটি লোক লাঁগে। তবে 

তার মধো একজন অভিজ্ঞ কেমিস্টকে রাখতেই হবে, তা না হলে সরকারের 

তরফ থেকে ড্রাগ. লাইসেন্স পাওয়া যাবে না। অবশ্ত এই সব ঝামেলা প্রথম 

দ্বিকে যা একটু সামলাতে হবে। 
এবার আস! যাক কি কি কাচা মাল লাগে এটা তৈরী করতে। 

(১) বেরিয়াম সপ্ট১ (২) আ্যাস্ডি। প্রথমটি পাওয়া! যায় কলকাতার যে 

কোন দোকানে, অবশ্ত যাঁরা কেমিক্যাল বিক্রী করেন। এক মেট্রিক টনের 
দীম' পড়ে পাচশ টাকার কাছাকাছি । আর দ্বিতীয়টি তৈরী করে বেল 

কেহিক্যাল্ মমেত অনেক ছোট বড় কোস্পানি। এখানে জেনে বাধা দবকানস 



৮ ত্বদেশ ও শিল্প 

স্তাল্ফিউরিক আ্যাসিভ সি, পি, কোয়ালিটি হবে। তাই দাম একটু বেশী পড়বে । 
তবে অন্তান্ত কোম্পানির আসিড কেনার থেকে বেঙ্গল কেমিক্যাল্ থেকে কেন 
ভাল। কারণ আমার্দের মনে রাখতে হবে এতে শঁধধ তৈরী করতে হবে। 

রোজ পঁচিশ কেজি করে বেরিয়াম সালফেট করতে গেলে মোট এই ক'টি 

মেসিন পত্র লাগবেই । (১) ড্রায়ার (২) রিয়্যাক্টর (৩) ডিস্টিন্ড ওয়াটার 
তৈরী করার মেসিন, (8) ছোট একটি রেমণ্ড মিল। আর ঘা টুকিটাকি 

জিনিষ লাগবে তা হোল গোটা সাত আট পলিথিনের ভ্যাট ও সাদ ক্যাখিসের 

থলি কুড়ি থেকে বাইশটি । সব কিছু খরচ খরচা ধরে নিয়ে এক কেজি বেরিক্াম 
সালফেট তৈরী করতে খরচ পড়বে পাচ টাকা থেকে ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সার 

কাছাকাছি। আর বাজারে বিক্রী হবে বার থেকে চৌদ টাকার মধ্যে । 
এবার গড় হিসেব করলে দেখা যাবে প্রায় সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে এক 

থেকে দেড় হাজার টাক! লাভ থাকবেই । 

আরও একট] কথা পাঠককে জানিয়ে রাখি, যদি কেউ ইচ্ছে করেন তবে 

বাজারে ছু-রকমের বেরিয়াঁম সাল্ফেট বিক্রী করতে পারেন। একটা খেতে 

ভাল, আর একট! খেতে খারাপ লাগবে । অবশ্য ছুটোর কাজ একই হবে তবে 

সবিধার দিক দিয়ে বিচার করলে ছু-রকমই মাল তৈরী করে বাজারে ছাড়া 
উচিত। একট! একটু কম দায় ও দ্বিতীয়ট! একটু বেশী দাম থাঁকবে। এতে 

বিক্রীটা বাজারে ভালই হবে। তাছাড়া সরকারী হাসপাতালে যেটা খেতে 

খারাপ সেটাই চলে, কারণ দামের দিক দিয়ে কিছুটা স্থবিধ! হয়। 

& গুহ ঞাাঘ 2 ৪08 তিএত। 0 পুলি 20৬08507088 

06 98810141 %--85---01587,-207517085. 

1, 0০56:6৫ 8758 300816 (900703.) 

2 020 76601-106 0067101 6576 18. 11509/- 
(1) 01506 50৫ 770017009608 চু, 9১90০0/- 

90581] 06068211089, 58৪, 90281110219) 1075106 

08099100811 00159867, 10788611190 ৪66: 01828 

(2) 920811 80091581091 19800288025 78. 3১000/- 
(211) 77088651188100, 0087888 12৪. 600/- 
(1) ০82: 804 00792 18508 00009081028 88, 6০০/- 
() 00150 70701005906 1106 918001785 60818, 

31088, 0809 $6০, 1: 6090. 

: , 9১500/- 
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8, 71660171177 55060016575/5, 01.  চজ, )400/- 

(1) 99 10088911815 1169 13871000 9519 (5008.) 

951015010 8010 (969 08.) 1251£5 01:61010515 

5180) | ৪. 900/- 

(11) 182127568 270 %৫06$ 138. 600/- 

006 08:%-81009 01191018% চখ, 200/- 

0706 006808561 8৪, 800/- 

ঢাল ভা011018 8৪, 900/- 

৪. 600/- 

(111) 78806 11190871016 800 1118398 7৪, £&00/- 

(1) 79801106 ৪6৫ 138, চ600/- 

8৪. 2)400- 

4, 0801621 026 1 107 5 110018 

2+8-5088. 11১600/-+-288. ?,800/- 

৮39, 185700/- 
385 82৫ 19000/- 

৮. [50186156 71011 80৫ 1,085 &/0. চ১, &, 

35 8816 01 6000 88. 01 39120100 | 10390012116 10509001805 

-৯5--11991 2 28৪, ৭/* 292 ৮৪, 38, %8,৪9০0/- 
106082901861022 02 

10501017097 6) 16% 

4. (00. 095, 9,000/-) 8. 1860/- 
1060750198150 0. 

06062 100 79007108 

736805 2) 10% 0.4, 

(00. চ0. ৪9১600/-) 78, 950/- 

[0061556 00. 081016%1 

00 15 ৫) £10% 7. &, 

(07 98. 09১0০00/-) 28. 1,900/- 
67058 (00-075592) 28. 9১100/- 

7৪, &9,000/- ৰ 138, &9,000/- 



আযালিউমিনিয়াম হাইড্রো-অক্সাইড জেল 
একথা সত্য, আজকের বিজ্ঞান মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে 

অনেক কিছু। কিন্তু অপর দ্দিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান তার নিত্য নতুন ওঁধধের 

'আবিষারেয় ফলে আমর] পেয়েছি তাঁর থেকে ব্ছগুণ বেশী। আদ আঙষাদের 

দেশে এই শিল্প এমন একট! জায়গায় এসে দীড়িয়েছে যে, তার নিজের 

ম্বেশের চাহিদা! ভালভাবে হটিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে সে হ্থপ্রতিষ্ঠিত। 
তবে ভারতের সব জায়গায় এই শিল্প গড়ে ওঠে নি। সার! ভারতে প্রধানত 

ছুটি জায়গায় এই বধ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ছুটি জায়গায় মধ্যে 
একটি হ'ল আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় কর্নকাতায়, অপরটি মহারা্ট্রের 

বোম্বেতে। 

এখানে স্থযোগ হথবিধা থাক সত্বেও অনেক সময় বোম্বে থেকে ওুধধ 

নিয়ে এসে এখানকার কারখানাকে কাজ চালাতে হয়। আরও একটু 
পরিষার করে বলে দিচ্ছি। যেমন, একটি শ্ধধ তৈরী করতে চার রকমের 

জিনিষ লাগে । এরমধ্যে তিন রকমের গ্রিনিষ এখানে পাওয়া যায়। আর 

বাকী একটির জন্য বোদ্ধের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। আমার প্রশ্ন হলো 

কাচামাল যখন এখানেই সহজে পাওয়া যায় তবে মহারাষ্ট্রের মুখ চেয়ে থাকা 
কেন? মোট ছুটি কি তিনটি জিনিষ লাগে, দৈনন্দিন জীবনযাআায় ভাদের 
সঙ্গে আমাদের অধাধ পরিচয়। কিন্ত না জানার ফলে আমাদের কাছে এক 

বিশ্লাট বিম্ময় হয়ে থেকে যাচ্ছে। তাই এই সহজ ওঁষধ শিল্পটি যাতে গড়ে 
তোল! ঘায় তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচন। কর] হচ্ছে। 

পেটের অল্প গোলমালে ভোগেন না এমন মানুষ দেশে পাওয়া খুব শক্ত। 
তার মধ্যে হজে যে রোগটি ধরে, “অয বা অজীর্পের” নাম অন্যতম । এই 
“জয় বা অজ্জীর্ণের” যতগুলি গুঁধধ বাজার বিক্রয় হয় যথা, “আ্যালুডক্স”, 
“আ্যালুজেল-ডি-এফ১, “ক্যাটাকৃসল্” প্রভৃতি, তার মধ্যে “আ্যালিউমিনিয়াম 
হাইফ্রো-অকৃসাইড জেল” থাকবেই । আশা করি এবার তাহলে নিশ্চয় বুঝতে 
পারছেন এই জিনিষটি না থাকলে কোন অন্বলের উধধ হবে না। 

কাঠ! ছই আত জায়গ! ছলেই এই শিল্প গড়ে তুলতে পান্বা যাঁয়। তাৰ 
ধাধা হাত এক কাঠায় শেড.খাকলেই হে । বাকী জারগীয় শেভ, না দিতে 



আযলিউমিনিয়াম হাইড্রো-অক্সাই্ভ জেল ৮৪৯ 

পারলেও কোন ক্ষতি নেই। আবার ধাদের খালি জায়গ| নেই অথচ দু'টি 
মাঝারি খালি ঘর পড়ে আছে, সেখানেও এই শিল্প গড়ে তোলার কোন 
অন্থবিধ! হবে না। তবে ছল ও বিছ্যতৎশক্তি একাস্তভাবে দরকাঁর। আর 

তিন থেকে চারজন লোক লাগে এই কারখানা চালাতে । 

এবার আসা যাক কি কি কাঁচামাল লাগে এটা তৈরী করতে। 

(১) ফটকিরি, (২) ঘোভা আশ | প্রথমটি পাওয়া যায় বেঙ্গল কেমিকেলে 

ও ফস্ফেট কোম্পানি, রিষড়াতে । এক মেট্রিক টনের দাম পড়ে ৫৫০ টাকার 

কাছাকাছি । আর দ্বিতীয়টি তৈরী করে টাটা! কোম্পানি! প্রায় ৬৫০ টাকার 
মতো! দাম পড়ে এক মেট্রিক টনের । এই জিনিধটি রিষড়ার ফস্ফেট 
কোম্পানিও তৈরী করে। তবে এদের থেকেও টাটার তৈরী সোডাআযাশ, 

“কোয়ালিটির” দিক থেকে অনেক গুণ ভাল। 

রোজ পনের কেজি করে “আযালিউমিনিয়াম জেল" তৈরী করতে প্রার 

পনের থেকে সতের হাজার বা আর সামান্ত কিছু বেশী টাকা খরচ পড়ে । অবশ্য 

সমস্ত মেসিনপত্র নিয়ে । মোটামুটি ভাবে এই কট মেসিন হলেই কাজ বেশ 
ভাল ভাবেই চলে যাবে । (১) রিয়্যাক্টার, (২) ডীঁয়ার, (৩) ছোট রেষণ্ড 

মিল, (8) স্বয়ংক্রিয় সেকার । আর যা টুকিটাকি জিনিষ লাগে তা হলো 

গোটা চার পাঁচ কাঠের ভ্যাট, বড় কাচের জার দশ বাঁরটি ও মোট! সাদ] 

ক্যান্থিস পনের-কুড়ি মিটার। সবকিছু ধরে নিয়ে এককেজি “আলিউমিনিয়াম 

জেল” তৈরী করতে খরচ পড়ে সাত টাঁকা চল্লিশ পয়সার কাছাকাছি । আব 

বাজারে বিক্রয় হয় প্রতি কেজি বার থেকে চৌদ্দ টাকার মধ্যে । এব'রে 

গড়ে হিসেব করলে দেখা যায় প্রতি মানে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে হট 
হাজার টাকা লাভ থাকবেই । যা 

এবার যে বক্তবাটি পাঠকের সামনে রাখছি তা! হলো সম্পূর্ণ আমার নিষ্থে রঃ 

অভিজ্ঞতা] । “আযালিউমিনিয়াম জেল", তৈরী করার সময় অর্থাৎ, প্রথম অবস্থা. 
ফটকিরি, সোডাআ্যাশ, ও জল মিশিয়ে যে মণ্ড হয় তা সাধারণ জল দিয়ে প্রায় 
তিনদিন ধরে ধুতে হয় ও শেষকালে বার ছুই ভিস্চিন্ড ওয়াটার দিরে ধুয়ে 
নিতে হয়। ছিসেব করে দেখা গেছে প্রতি চার্জে প্রায় ছু'শো টাকার 
কাছাকাছি ভিন্টিন্ড ওয়াটার লাগে। আমার মতে কারখান! করার লাথে 
মাথে রোজ ছু'শো লিটার ক্যাপামিটির ছোট একট! ডিস্টিন্ড ওয়াটার প্র্যাপ্ট 
করে নেওয় ছাল, কারণ তাতে উৎপান্ধন খরচ অনেক কমে যাবে। ফলে 



৪৬ স্বদেশ ও শিল্প 

লাভও অনেক বেড়ে ধায়। অবশ্ঠ প্রথম দিকে এই ভিস্টিন্ড ওয়াটার প্র্যাণ্ট 

করতে আরও ছাজার তিনেক টাক! বেশী খরচ পড়ে যায়। এখন খিনি এই 
কারখানা করবেন তিনি আমার এই প্রস্তাব একবার ভেবে দেখতে পারেন । 

& হানিখণা করাও 90517885 01৭778 18806801085 0৮. 

41070111084 251020- 02170601807, 10 158. 227 708 

&, 00 6০0211116 69600016015 2৪. 7000/- 

(1) 11508 ৮50 ৪18 (80005) 0 0/7090681 

(9) 0058:90. 4798 90 9৫6 রা 2. 9 

(8) 7120797978৫ 700%51179% 78৪, 6,900/- 
(&) 9 9. 308 (1) 138. 1500/- 

(5) 9. 9. ঘুষ (8) 038৪. 1.200/- 

(8) ০০৪92 ৪৪ (6) [08, 1800/- 

(1) 18৮. 10001000926 72৪, 9800/- [ 

(8) 7380 97:900106 21111 [৪,. 9000/- 

0৪, 6,00/- 

(9) 70061 1309 . 18৪, 600/- 

(0) ৪৪৩: 0৪. 80০0/- 

1৪, ৪00/- 

[085] 1070 2590021708 1750900018925 2, 7,000 

১8, 719601০1706 [30610010815 0৪, ৪,00০0/- 

(1) সদ 1088611818 : ৪, 9,900/- 
(৪) 9০৫8 491 7৪. 1600/- 
(8) 4100 2৪. 600/- 
(4) 11150 082010819 98, ৪00/- 

188, 2900/- 

0. 80601868 & 70068 ৪, 600 

(1) 0256 9060180 0928 81029 138, 900/- | 

(8) [010 02098 1৪8, 900/- 
3) 029 62:৭5 8৪. 100/- 

25৪, 600/- 
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($) 05671708 98০ 73৪, 300/- 
উর তের) 

[085] 138001108 105090918019 08, 9,000/- 

10010158690 0901851 0018 [0060070081096022058 

75090018029 107 8 10288108 

2৪. 6000/-+98. 9,000/- 
৮৪, 16000/- 

1). 090656155 10:098 & [1098 /0 7. &. 

9 890৮ ০01 8১600 78. 01 410- [9001:1106 10090038079 

10100 753:0-05199 981 &) 1৪, ৪86১000/- 

138, 19.00 097 86. [08071018610 00 

1050)0109 6) 15% 

ঢ১,&. (00. 9৪. 2000/-) 
78, 1050/- 
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. ডিস্টিন্ড ওয়াটার 

ঠিক শহুরেও নয় আবার একেবারে গ্রামের ভেতরেও নয়, তবে নগর 

বা মহানগর থেকে বেশ কিছুট। দুরে যে শিল্পটি চালান যেতে পারে দেটির 
নাম ডিস্টিজ্ড-ওয়াটার। শহর অঞ্চলে ষে কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে।. 
কারণ সেখানে রয়েছে নানা প্রকার স্থযোগ। কিন্তু মৃট্টিষেয় কয়েকটি 
শহরকে নিয়ে তো! গোটা ভারতবর্ষ নয়। হছিদেব করে দ্বেখা গেছে দেশে 
শ্রামের সংখা! প্রায় ছয় লক্ষের ওপরে । তাই লমগ্রভাবে দেশের অর্থ নৈতিক 

উন্নতিমাধন করতে গেলে চাই শহরের সাথে সাথে গ্রামে বা আধা শহরে 

ব্যাপক ক্ষুদ্র কুটার শিল্পের গ্রদার। আবার সেই সঙ্গে দেখতে হবে বিক্রয় 

বাজারটা যেন তার আশেপাশে থাকে । তা! ন! হলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামীণ 

অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। 

ডিস্টিন্ড ওয়াটার এরূপ একটি শিল্প যা করা সব থেকে সোজা অথচ 

কোন কাচামাল কিনতে হয় না, আবার দেনন্দিন জীবনযাজ্ায় আমাদের 

বিশেষ প্রয়োজন । আমরা রোজ কতরকমভাবে যে এই ডিস্টিন্ড ওয়াটার 

বাবহার করি তা বোধকরি আমাদের কারও খেয়াল থাকে না । শহর অঞ্চলে 

প্রচুর ছোট ছোট “ইউনিট” আছে, ধারা কিছু না কিছু ডিস্টিল্ড ওয়াটার 
তৈরী করেন। আবার তারাই শহরের চাহিদা মিটিয়ে আমাদের অর্থাৎ 

আমরা যারা মহানগর থেকে বেশ কিছুটা দুরে থাকি সেখানে যোগান 
.দিচ্ছেন। আর এই যাওয়া আদার জন্য যে বাড়তি খরচটুকু লাগছে ত৷ 

আমরাই যোগাচ্ছি। অথচ আমর] অনেকেই একথা জানি না যে, কোন কারণে 

শহর ছাড়া গ্রামে এই শিল্প গড়লে আরও কম খরচায় বেটার কোয়ালিটি 

ভিস্টিন্ড ওয়াটার পাওয়া যেতে পারে। কি কারণে এট] লম্ভব হচ্ছে সে 

বিধয়ে পরে আলোচনার চেষ্টা করছি। 

সত্যিকার মেসিন বলতে আমরা যা বুঝি সেরকম কিছু একট! দরকার 
হয় না। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারলে বিশেষ কিছুই কিনতে হয়্ 
না। তবুও হ্থবিধার জন্ত একটা লিষ্ট দিচ্ছি। (১) বয়লার ( কয়লা 
চালিত), (২) কর্ভেনসার, (৩) ১০০ ফুট লোহার পাইপ, (৪) জল 
রাখার লোহার ট্যাঙ্ক একটি, (৫) হম্বগালিত পাম্প একটি, (৬) ৪*-৫* 
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ফুট তামার পাইপ, (৭) ৭০-৮*টি পলিথিনের বড় জার। প্রতি ঘণ্টায় 
যদি দশ গ্যালন করে ডিস্টিন্ড ওয়াটার করা যায় তবে প্রথমে চালু করতে 
মোট খরচ পড়ে ছয় থেকে আট হাজার টাকা । অবশ্য আরও ছোট করে 

প্র্যাণ্ট করে ও তার উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে কাজ চালাতে পারা যায়। 

এতে প্রথম দিকে খরচ কমে গিয়ে তিন থেকে চার হাজার দাড়াবে, কিন্ত 
তাতে লাভ অনেক কমে যাবে। একটু বড় করে করলে যেখানে মাসে সমস্ত 

খরচ খরচা বাদ দিয়ে লাভ থাকত আটশে! টাকার মনত সে জায়গায় কমে 

গিয়ে দাড়াবে মাসে ৩** টাকার মধ্যে। এবার পাঠক স্থির করবেন তার 

নিজের আরিক সঙ্গতি বুঝে । এই শিল্পের আরও একটা মজার জিনিষ হলে! 
কাচামালের জন্ত কোন খরচের প্রয়োজন হয় না। সব জায়গায় প্রায় 

বিনামূল্যেই পাওয়া যায় । কেবল বয়লার চালাতে য! কিছু সামান্ত কয়লার 

দরকার হয় 1 দুজন মাত্র লোক লাগে, আবার নিজের! একটু দেখাশোন! করলে 

প্রথম দিকে মাত্র একজন লোক রাখলেই চলে যাবে । 

আগেই বলেছি কলকাত ছাড়। গ্রামে বা আধা শহরে এই শ্ল্প গড়লে 

লাত থাকবে একটু বেশী। কারণ গ্রাথ অঞ্চলে পুকুরের অভাব নেই। আর 
পুকুরের জল সব থেকে ভাল। অবশ্ঠ যে পুকুরে বার মাস জল থাকে। 

পাতকুয়া বা টিউবওয়েলের জলে নানাপ্রকার খনিজ পদাখ মিশে থাকে । ফলে 
বয়লার তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। অথচ পুকুরের জলে এসব খনিজ 

পদ্দার্থ থাকে না, যদিও থাকে তা! খুব লামান্ত । তাতে বয়লারের বিশেষ ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে না । কারণ অনেকদিন এক জারগায় আবদ্ধ থাকার 

ফলে জলের মধ্যে দ্রবীভূত এসব খনিজ পদার্থ থিতিয়ে মাটিতে বসে যায়। এই 

একটি লাভের দিক। আবার মহানগর থেকে বয়ে নিয়ে আমার যে খরচ 
সেটাও লাগে ন। । এটাও একট! লাভের দিক । 

মোটামুটিভাবে ডিল্টিল্ড ওয়াটার সম্বন্ধে আমাদের খানিকট। পরিচয় হয়ে 

গেল। এবার দেখ! যাক এট কিসে ব্যবহার হয়। (১) গ্রাম বা শহর 

কোন স্থুল বা কলেজের লেবরেটরীতে, (২) পেট্রোল পাম্পে, (৩) হামপাতালে, 

(৪) প্রত্যেকটি ওবধের দোকানে, (৫) রেলওয়েতে, (৬) ছোট, বড় 
কলকারখানায় বিশেষ করে যেখানে উধধ তৈরী হচ্ছে। যদ্দি রেলণুয়েতে 

বা এরকম ফোন একটিমাত্র কারখানায় যাপ্পলাই করতে পার! ধায় তবে আর 

কোন চিন্তার কারণ থাকে না। কলকাত। ছাড়! বর্ধগানে, দুর্গাপুরে, হগ্গলীতে 



৯৬ স্বদেশ ও শিল্প 

লমেত খরচ পড়বে প্রায় ৬০১০০ ছাজার টাঝ1। মেন্গিনগুলির এখন তালিকা 

দিয়ে দিচ্ছি। (১) এস্-এস্-ভ্যাট, (২) রিযক্্যাকশন ভ্যাট, (৩) এস্ 
এস্-কন্সেন্ট্রেটর, (৪) এস্-এস্-ক্রিস্টালাইজেশন--প্যান্, (৫) এস্-এস্- 
সে্টিফিউজ, (৬) ইলেকট্রিক- ড্রায়ার, (৭) আ্যালিউষিনিয়াম-ট্রে দশটি 
(৮) পলিখিলিন ভ্যাট ছু'টি। আর ঘ! টুকিটাকি জিনিষ লাগবে তা' স্কীমেতে 
লিখে দেওয়া হবে। অবশ্ত লেবরেটনী করার খরচ এখানে ধরা হয়নি।, 

মেসিন বসানোর খরচ, জল ও বিছ্াৎ আনার খরচ নিয়ে ৬৯,*** টাকা 
ধর! হয়েছে। 

যে স্মস্ত মেসিনগুলির নাম কর! হ'ল সেগুলি বসাতে গেলে শেড, দিয়ে 
ঘের] জায়গার দরকার হুবে প্রায় চার কাঠার কাছাকাছি । আর সমস্ত 
কারখানার জন্য ছয় কাঠা জমি যথেষ্ট । অবশ্ত পাঁচ কাঠায় হয়। তবে ছয় 

কাঠা হলেই ভাল হয় মেনিনগুলি চালাতে বিদ্যুৎ শক্তি লাগবে 16 নন.2 থেকে 

18 7.2 মধ্যে । তাই যেখানে এই পরিমান বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাবে 

সেইখানে জমি ঠিক করা উচিত। জলও দরকার, তবে একটি টিউব ওয়েল 
করে ইলেকট্রিক মোটর বসিয়ে যে জল পাওয়া যাবে সেটাই যথে্ট। এবার 
দেখ! যাক কি কি কাচামাল লাগে । সোভিয়াম-_শ্যালিমাইলেট তৈরী করতে 

ছুটি মাত্র কাচামাল দরকার হয়, (১) লোডা আ]াশ, (২) স্তালিসাইপিক 

এ্যামিড। ১নং মালটি তৈরী করে ফস্পেট কোম্পানি, রিষড়াতে। টাটাও 
তৈরী করে। প্রতি কেজির দঘ্বাম পড়ে একটকা করে। ২নং মালটি তৈরী 

হয় বোদ্বেতে, আলতা! কোম্পানি প্রাঃ) লিমিটেড । পাঁচ থেকে ছয় টাক! 

প্রতি কেজির দাম পড়ে । আবার আ্যাম্মোনিয়াম__যোলিবডেট জন্যও দুটি 
কাচামাল লাগে । (১) 110157989121000 নু105106, (২) লিকাবর-_ 

আযমমোনিয়া। প্রথমচি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে 

আমদানি করতে হয়। এরজন্য ভারত নদরকারের কাছে আবেদন জানাতে 

হবে। প্রথমে লরকাবের তরফ থেকে ইন্স্পেক্শন হয়, এবুপর প্রয়োজন 

অনুলারে যে ব্যক্তি কারখানা করছেন তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। এ 

বিষয়ে. আবরও জানার থাকলে নিউ সেক্রেটারিয়েটে দশতলায় ইনি 
ভিপাটমেন্টে গেলেই নব কিছু জানতে পারা যাবে। আমি প্রতি কেজি 

হিসাবে রলায়নটির দ্বাম দিয়ে ধিচ্ছি। ভবে দরট! সব লময় এক থাকে না, 
সাখান্ত বাঁড়ছে'ব। কমতে পারে। সাধারণভাবে দেখ] যায় ৩৫ টাক! থেকে 
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৪৫ টাকার মধ্যে থাকে । ২নং মালটি পাওয়া যায় কলকাতায় । তিন-চারটি 

কোম্পানি তৈরী করে। আমি একটি কোম্পানির নাম দিয়ে দিচ্ছি। 
ক্যমিক্যাল কর্পোরেশন অফ. বেঙ্গল, কলিকাতা । কেজি প্রতি দাম পড়ে 

২ টাকা করে। 

যর্দি পাঁচ কেঞ্জ্ি করে রোজ আ্যাম্ষোনিয়াম মৌলিবডেট উৎপাদন করা 
যাঁয় তবে বছরে ১,৫০০ কেজি মাল তৈরী হয়। বাজারে এখন বিক্রী হচ্ছে 

প্রতি কেজি ৭০ টাঁকা করে। আর সোডিয়াম স্যালিসাইলেট তৈরী হবে 

৯৯০০০ হাজার কেজি করে। বাজারে বিক্রীর দর কেজি প্রতি ১১ টাকা 

থেকে ১২ টাকা করে । এবার হিসাব করলে দেখা! যাবে সমস্ত খরচ খরচ! 

বাদ দিয়ে প্রতি মাসে লাভ থাকে ২,০০০ হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী। 
এই সব আলোচনার পন্ধ একটি মাত্র বিষয় বাকী থাকে তা হ'ল তৈরী 

করার পদ্ধতি । এমন কতকগুলি রসায়ন আছে যা সামান্য কথায় লিখে বলা 

ধা বোঝান যায় না। প্রত্যেকটি মেগিনে খুব সাবধানে ধাপে ধাপে তৈরী 

করতে হয়। সামান্য গোলমাল হয়ে গেলে গোট| চার্জটাই খারাপ হয়ে যায়। 

তবুও এই বিষয়টি নিয়ে আমার আলোচনার একমাত্র কারণ যে, অনেকের 

মূলধন থাঁকা সত্বেও খানিকটা জ্ঞান ব! ধারণ! ন1 থাকার ফলে কোন ভাল 
বৈজ্ঞানিক ব1 বুসায়নবিদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন না। একটা 

ধারণ। থাকলে অনেক স্থবিধ] হয্স। তাছাড়া! লেবরেটবীতে তৈরী করার পর 

গুণাগুণ টেস্ট, করে তবেই বড় করে কারখান। চালাতে পার যেতে পারে। 
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বিট! ন্টাফথল 

একথা! আজ সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষে যত রকমের শিল্প গড়ে 

উঠেছে তার মধ্যে আমাদের দেশে রসায়ন শিল্পের ভবিষ্যৎ বর্তমানে অনেক 

ভাল।- এমন একদিন ছিল যখন সামান্ত একট! ছুঁচের জন্য বিদেশের মুখপানে 

চেয়ে বসে থাকতে হোত। কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীক্ পঞ্চ বাধিকি পরিকল্পনার 
কাজ শেষ হওয়ার পর সেদিক দিয়ে দেশের অবস্থা অনেক পালটে গেছে। 

ছোট বড় ও মাঝারি ইঞ্চিণীয়ারিং শিল্পে মোটামুটিভাবে এখন য|! উৎপাদন 
হচ্ছে তাতে দেশের চাহিদ্র1 মিটে যাচ্ছে। কিন্তু সেই পরিমাণে রসায়ন শিল্প 

কিছুই এগিযে যেতে পারে নি। আজ তাই অতি মূল্যবান রসায়ন থেকে 
সাধারণ রসায়ন পধন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করে কোন রকমে দেশের 

চাহির্দা মেটান হচ্ছে। তার ফলে এ সব আমদানি রসায়নের ওপর নির্ভর 

করে যে সব শিল্প গড়ে উঠেছে তার উৎপাদন খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। 

অথচ দেশের শিল্পপতির1 যদি এইদিকে নজর দেন তবে দেশের চাহিদাও মেটে 

আর সেই সঙ্গে তারও লোকপান খাবার কোন চিন্তা থাকে না। “বিট! 

হ্যাফথল” এই রকম একটি রসায়ন যা আজও সার! ভারতে বছরে চার থেকে 

পাচ মেট্রিক টন করে জামান থেকে আমদানী হয়ে আমাদের দেশে আপে । 

এর সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে বেশ কিছু 

বছর আগে । তখন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে 
তার ঢেউ এলে লেগেছে । নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ একে একে উধাও হয়ে 

যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় বিজ্ঞানী মহল এই বিটা ন্যাফথল” কে ব্যবহার 

করল সিনথেটিক রবার উৎপাদনের কাজে । ববারের বিকল্প হিসাবে সেদিন 

যা সাময়িকভাবে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাল তা আরও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 

আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় মিশে গেল। তাই আজও সিনথেটিক 

রবার উৎ্পার্দন করতে শতকরা ষাট ভাগ ও বাকীটা ডাইস স্টাফে ব্যবহার 

হুচ্ছে এই বিটা স্তাফখল”। ১৯৬৬ সালে ভারত সিনথেটিক রবার উৎপাদন 
করেছে ১৫,৬০৪ (লং টন)। ঘধতদিন যাচ্ছে এর চাহিদা! আরও বেড়ে যাচ্ছে। 

এর কারণ হিসাবে বলা ঘেতে পারে ন্তাচারাল রবারের উত্পাদন দেশের 

প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। 



বিটা নেফথল ১৩১ 

এটি তৈরী করতে যেসব কাচামাঁল লাগে তার সব কটি ভারতেই পাওয়া 

যায়। তবে একটি জিনিষের আমাদের দেশে সামান্ত অভাব আছে তা হলো 

হ্যাফথালিন। আগে অবশ্য একেবারেই কম ছিল ' তখন মাত্র ইপ্ডিয়ান 
আয়রন এযাণ্ড গ্রীল কোম্পানী তৈরী করত। কিন্তু এখন দুর্গাপুর প্রোজেক্ট 

লিমিটেড ও ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইগ্য়া লিমিটেডের ছুই একটি 

ইউনিট ন্যাফথালিন উৎপাদন করছেন। হয়তো! আরও ছু-একটা ছোটখাটো 

উৎপাদনকারী থাকতে পারে। তবে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য 

নয়। মোট কথা যেখানেই “কোক আভন্্” প্র্যান্ট আছে সেইখানেই 
্াফথ্যালিন উত্পাদন হবে। অবশ্য আমাদের ব্যবহারের জন্য লাগবে হট-- 

প্রেস্ত-_ ন্তাফখলিন। এতো! গেল একটি কাঁচামালের কথা । আর বাকী 

গুলে৷ হচ্ছে সালফিউরিক এ্যাসিভ. সোডিয়াম কার্বনেট, কিক সোডা ও 

টুকিটাকি সাঁমান্ত কিছু রসায়ন, অবশ্য এর সাথে সন্ট ও কয়লাকে ধরে নিয়ে। 

হাঁফথ্যালন কোথায় পাওয়া হাবে তা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। এখন 

বাকীগুলো যথাক্রমে বেঙ্গল কেমিকা'ল ও ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের যে 

কোন ইউনিটে এবং শেষের ছুটি টাটা কোম্পানীতে পাওয়! যাঁবে। 

এটি কিন্তু ক্ষৃত্র বা মাঝারি শিল্লের পর্য!য়ে পড়ে না। বরঞ্চ যত রকমের 

বৃহৎ শিল্প আছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। খুব ছোট করে একটি কারখান। 

করতে গেলে প্রীয় তিন লাখ টাকার ম'ত খরচা পড়ে। অব এটি চালু রাখতে 
গেলে লোক লাগবে জন! চল্লিশের কাছাঁকাঁছি। সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে 

কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ পড়ে তিন টাঁকার কাছাকাঁছি। আর বাঁজ!রে 

বিক্রয় হয় ছয় টাকার ওপরে । অবশ্য মনে রাখভে হবে জারমানি থেকে 

আমদানি হয়ে যেট! আসে তার বাজার দরটা জানাচ্ছি । এই দরটা অবশ্য 

কোন দিনই বাজারে বজায় থাকে না। বর্তমানে এর দর উঠেছে ত্রিশ টাকার 

কাছাকাছি । যখন বাজার সাধারণ অবস্থায় থাকে তখন খুব সম্ভা হলেও দশ 

টাকার নিচে নাযে না। বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে এই রসায়নের 

অভাব। যদ্দি কেউ বিদেশে বঞ্চানি করতে চাঁন তারও বিরাট বাজার রয়েছে । 

এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে গেলে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে "পত্র লিখে 
যোগাঘোগ করতে পাবেন । 

বিটা ম্তাফথল সম্বদ্ধে আরও একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। দেখতে অনেকটা 
ফিকে চকৃলেট রংয়ের । আকারে হবে ছোট মাছের আশের মত। অর্থাৎ 



১০২ স্বদেশ ও শিল্প 

ইংরাঁজিতে যাকে আমরা “ফ্লেক্” বলে থাকি । তাই প্যাকিংয়ের দিক দিয়ে 

বিশেষ একট! অস্থবিধা হয় ন1। প্রথমে পলেখিনের প্যাকেটে মুড়ে পরে 
মোটা কাগজের প্যাকিং হলেই কাজ চলে যাবে। অবশ্ত বিদেশ থেকে ঠিক 

এই ভাবেই পাঁকিং হয়ে আসে। 

এখন প্রশ্ন থেকে যায় কি কি মেসিন লাগে ও কতটা জগ্রির দরকার হয়। 

মোট তিন বিঘে জমি হলেই ভাল হয়। তার মধ্যে সমস্ত জমিতে শেড দরকার 

হবেনা । বয়লার ঘর নিয়ে মোট চার হাজার পাঁচশো স্বোয়ার ফিট জায়গ! 

শেড দিলেই কাজ চলেযাবে। রোজ যদি ১৫০ মেট্রিক টন করে উৎপাদন 

কর! যায় তবে এই সব মেশিনগুলো লাগবেই । (১) বয়লার, (কয়লা 

চালিত) (২) নিউট্রালগাইজার, (৩ টানেল ড্রায়ার. (৪) ভাাকিউয়াম 
ফিণ্টারেশন, (৫) ফিল্টার প্রেস, (*) ফিল্টার প্রেস ওয়াসিং টাইপ, 
(৭) সেটেলিং আউট ট্যাঙ্ক, (৮) ফিউসাঁন কেটেল, (৯) কোয়েন চিং 

বাস্ক, (১০) ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। এছাড়াও চাই সালফিউরিক 
গ্যাসিভ বাখার ট্যাঙ্ক । তিন চারটি ছাড়া প্রায় সবগুলি মেসিন বিছাৎ শক্তিতে 

চালিত হবে। তাই জল ও বিদ্যুৎ শক্তি যেখানে পাওয়া যাবে সেই রকম 
স্বানেই এই শিল্প গড়তে হবে । 

সর্বশেষ যে বক্তব্যটি পাঠকের সামনে রাখছি তাহলো আমার সম্পূর্ণ নিজের 
কথা । দেশে বহু বেকার ইঞ্জিনীয়ার বসে আছেন। “বিটা ন্যাফখল” তৈরী 

করতে যা বিরাট খরচ তা বোধ হয় একল]। কারও পক্ষে কর! সম্ভব নয়। 

আবার কারও হয়তো! ক্ষমতা থাকলে এত বিরাট টাকার ঝুকি নিতে সহস। 

যন চাইবে না তাই যদি প্রথমে নিজেদের মধ্যে একট! নির্দিষ্ট টাকার অঙ্ক 

শেয়ারের মাধ্যমে তুলে পরে ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণের কাছে টাক] নিয়েও শেয়ার 
বিক্রী করে কোঅপারেটিভের মাধ্যমে কর? সম্ভব হয় একবার চেষ্ট। করে দেখতে 

পারেন। 

নাইট্রোবেনজিন 
স্যার পি. পি রায় যখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার তখন আক্ষেপ করে 

একবার বলেছিলেন, “বাংলা দেশে এমন কেউ নেই, যে একট] নাইক্রো- 

বেনজিনের কারখান! গড়ে তুলতে পারে ?” দেশ তখন ছিল বৃটিশের অধীনে । 
এরপর আমর! শ্বাধীন হয়েছি । দীর্ঘ ছাঁবিবশট] বছরকে পেছনে ফেলে আজও 

তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারিনি। যদিও নাইট্রেবেনজিন বৃহৎ শিল্পের 
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পর্যায়ে পড়ে, তবুও বিজ্ঞান সাধকের কথা স্মরণ করে পশ্চিমবাংলা সহ 
ভারতবর্ষে এই রসায়ন শিল্পের বিভিন্ন দ্দিক নিয়ে আলোচন! কর! হচ্ছে। 

নাইট্রোবেনজিনের বিপুল চাহিদার কথা বললে সবটা কিন্তু বলা হয় না। 

চাহিদা তো আছেই সেই সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় রসায়ন শিল্পে এর গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা । সারা বছরে ভারতে প্রায় কুড়ি হাজার টনেরও বেশী নাইট্রোবেনজিনের 

দরকার হয়। আর আমাদের চাহিদার সবটাই বাইবে থেকে আমদানি করতে 

হয় “স্টেট ট্রেডিং কর্পোবেশনেস্র মারফত । মোটামুটি ভাবে এটি তৈরী 
করার জন্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে আলোচন। করা হচ্ছে । যথা-- 

(ক) কাচামাল, (খ) মেপিন পত্র, গে) জমি, (ঘ) বিক্রয় বাজার, 

(ড) মূলধন । 

(ক) কীচামাঙ্গ- যদিও নাইট্রোবেনজিন নিজে একটি মূল্যবান রসায়ন 
কিন্তু তৈরী করতে মানত তিন রকমের কীচামাল লাগে । (১) বেনজিন 

(২) নাইট্রিক আমিভ (৩) সালফিউবিক আসিড। এট! আনন্দের কথা 

সবকটি কাচামাল এখন ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপর হচ্ছে। প্রথমটি 
উৎপাদন করছেন দুর্গাপুর প্রজেক্ট ও হিন্ুস্থান গ্রীল ও বাকী ছুটি যথাক্রমে 

(কলকাতার অনেক ছোট কোম্পানী সমেত ) বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্টি- 

লাইজার করপোরেশন অব ইপ্ডিয়ার পিন্দ।ঙি ইউনিট । 

(খ) মেসিন পত্র__ঠিক প্রয়োজনমত মেসিন এক্ রে সোজান্থজি 

বাজারে পাওয়া যার না। তাই নিজের স্ৃবিধামত কিছুটা অদল বদল করিয়ে 

নিতে হয়। এটা অবশ্য নির্ভর করে ধিনি কারখানাটি করছেন তার ইচ্ছের 
ওপর । কারণ রোজ কতখাঁনি করে উৎপাদন হবে তার হিসেবট। জানা ন 

থাকলে আগে থেকে সঠিক ভাবে কিছু বল! যায়না । তবে কিকি মেসিন 

লাগবে তার একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে। (১) নাইড্রেটার, 

(২) সেপারেটার, (৩) বয়লার (তেল বা কয়লা! চালিত 7, (৪। গ্যাস 

আবসরবাঁর, (৫) এ্যাসিড টাঙ্ক, (৬) স্টীম ডিলটিলেশন সেট, (৭) ভ্যাকিউয়াম 

ভিসিটিলেশন সেট প্রভৃতি । মোটামুটিভাবে এই সব মেসিন ছোলেই কাজ চলে 
যাবে। 

গ্র) জমি--এটি কিন্তু ক্ষুব্রায়তন শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে না, আবার বৃহ 

শিল্পের অন্তভুক্তিও নয়। তবে মাঝারি শিল্পের অস্তভুক্ত মে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। খুব ছোট করে কোরলেও এন্র জন্য এক বিঘে জমি হলেই ভাল 



১০৪ দেশ ও শিল্প 

হয়। সেই সঙ্গে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কারখানা যেখানে গড়ে উঠবে 
তার চারপাশ যেন একটু ফাঁকা থাকে ও জল নিকাশের ব্যবস্থার কোন 

অস্থবিধা না ঘটে। অবশ্য এই এক বিঘে জমিতে শেড দিতে হবে না। কেবল 

কাঠা চারেক জমিতে টিনের বা টালির শেড দিলেই চলবে । আর একটা 

পাম্প ঘর করতে হবে; তার মাপ হবে “কুড়ি ফুট বাই পনের ফুট”। এই 
ঘরে মধ্যে নয় ফুট ছেড়ে দিয়ে পাঁচ ইঞ্চির একট] দেওয়াল তুলে দিলে এক 
ভাগে অফিস ঘর ও অন্যদিকে একট! ছোট্ট লেবরেটরী করা যাবে। কারণ 

একট] অফিদ ঘর ও লেবরেটরী কারখানার মধ্যে দরকার । 

(ঘ) বিক্রয় বাজার_-আগেই এ নিয়ে খানিকটা আলোচন! হয়ে গেছে। 

তবুও সঠিকভাবে জানা থাকলে মোজাহৃজি গিয়ে বিক্রয় বাজারে যোগাযোগ 
করার স্থবিধা হয়। প্রায় সব বড় বড় রমায়ন শিল্পে, বিশেষ করে ডাইম স্টাফে 

পিগমেণ্টে, সলভেল্ট হিসেবে ও রবার শিল্পে এর বাপক ব্যবহার । আবার 

অনেক প্রয়োজনীয় রসায়ন তৈরী করতে নাইট্রোবেনজিনের দরকার হয়। 

যথা--(১) বেনজিডিন, (২) মেটারনিলিক গ্যাসিড, (৩1 আযানিলিন, 

(৪) ডাই মিথাইল আ্যানিলিন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ঠিক কি রকম 
চাহিদ1 তা পাঠকের অন্গমান করার স্থবিধার জন্য ভারত সরকারের পরিচালন য় 
একটি সংস্থার সারা বছরের চাহিদ্বার কথা! জানাচ্ছি। গত ইং ৫-১*-৭০ 

তারিখের স্টেটম্যান কাঁগজটি দেখলেই বোঝা যাবে । তাতে বছরে ণনয় 

হাজার তিনশত” টন নাট্রোবেনজিনের জন্য ভারত সরকারের পরিচালনায় 

“ছিন্দুস্থান অরগ্যানিক কেমিক্যাল লিঃ” টেগাঁর আহবান করেছেন। আশা 

করি এর বেশী আর লেখার দরকার নেই। আবার নাইট্রোবেনজিনের "বাই 

প্রোডাক্ট” হিসেবে সোডিয়াম নাইক্রাইট একটি মূল্যবান রসায়ন । আজও 
বিদেশ থেকে সোডিয়াম নাট্রাইট আমাদের দেশে আসছে। অথচ নাইট্রো- 

বেনজিন তৈরী করলেই আর সামন্ত খরচে ও একই মেসিনপত্রে সোডিয়াম 

নাইন্রীইট আমর] পেয়ে যাচ্ছি। 

(উ) মুলধন -রোজ একটন কৰে উৎপাঁদন করতে গেলে প্রায় তিন লক্ষ 

টাকার মত খরচ পড়বে । যর্দি ঠিক ভাবে চাঁলাতে পাঁরা যায় তবে খুব কম করে 
সমস্ত খরচ খরচ] বাদ দিয়েও মাসে কুড়ি হাজার টাকার 'ত লাভ হবেই । টাকা 

থাকলেও জনেকের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অর্থভার একসাথে বহন করা 

সত্যই অস্থবিধাজধীক। তবুও যদি কেউ নিজদ্ব জমি ও মেদিন পত্রের টাকাটা 
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জোগাড় করতে পারেন তবে যে কোন বাষ্ত্রীয়করণ ব্যাঙ্ক থেকে এঁ জমি, শেড 

ও মেপিন পত্র বন্দক রেখে বাকী টাকাঁট! খণ হিসেবে নিশ্চয় পাবেন । যতদূর 

জানি অন্যান্য বাষ্রীয়করণ ব্যাঙ্ক থেকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ই্ডি্1 সব থেকে 

উল্লেখ যোগ্য ভূমিক! গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাঙ্ক বৃহৎ থেকে একেবারে 

ক্ষদ্রায়তন শিল্পের প্রসারের জন্য বিশেষভাবে এগিয়ে আমছেন। তাই অন্য 
কোন ব্যাঙ্কে যাবার আগে অন্ততঃ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা অফিসে 

বা কলকাতার হেড অফিসে “আ্যাডভান্স ডিপাটমেন্টের” ষে কোন ভারপ্রাপ্ত 

অফিপারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে অন্গরোধ করছি। 

রবার রোইৎ এজেণ্ট 

আমদানী রসায়ন ভালকাদিন (বি, এন )-এর বিকল্প 

শিল্পবন্থল এই পশ্চিমবাংল! । এর বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ছোট বড় ও 

মাঝারি ধরনের কল-কারখানা । সার ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন প্রদেশের লোক 

এসে এঁ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করছেন। আর আমরা 
নিজেদের অগ্তিত্বটুক ভুলে গিয়ে বড় বড় বুলিসার ফাঁকা রাজনৈতিক 
আন্দোলনের শিকার হয়ে হয় কেরানী, ন! হয় শ্রমিক শ্রেণীতে রূপাস্তরিত 

হয়েছি। আজ এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? আঙার মনে হয় আমর! 

নিজেরা সাহস করে নিজে কিছু করার যে মনোবল তা হারিয়েছি অনেক 

দিন আগেই। ফলে, বাংলার আজ সব কিছু থেকেও সে সর্হারার দলে 

মিশে গেছে । আমার এই লেখা পাঠ করে যদি পশ্চিমবাংল! সমেত অন্ঠান্ত 

রাজ্য থেকেও অল্প কিছু পোক উৎসাহ পেয়ে নিজে সাহস করে কিছু করেন, 

তবেই জানব আধার এই লেখা সার্থক হয়েছে। এতে আর কিছু না হোঁক 

নিজেদের প্রয়োজন সময় মত মিটবে, আর কিছু লোৌকেরও অন্ধের সংস্থান হবে। 

থাক ওসব কথা । এবার আপাযাক আমদানি রসায়ন ভালকাসিন (বি, এন ) 

কি? 

আমরা যে হাউই চগ্পন পায়ে দিই, সাধারণত রবার থেকে প্রস্তত হুয়। 

কিন্ত নরম হয় কেন? এ ভালকাপিন (বি, এন) মেশানোর জন্য । 
ডানলোপপিলোর কথাই ধরা যাঁক। ঠিক এ জাতীয় জিনিষের প্রয়োজন হয়। 

মোট কথ! রবারকে ফোলানোর জন্য এই বিশেষ জিনিনটির প্রয়োজন হয়। 



১০৬ স্বদেশ ও শিল্প 

দেশে এখন এর চাহিদা প্রচুর । সারা ভারতবর্ষে মা একটি ফ্যাক্টরী আছে। 

সেটা! কানপুরে । তাঁর মানে উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র “ছু” মেট্রিক টন করে। 
অথচ প্রয্নোজনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি আরও চার পাঁচটি কারখানা কর! 
যায়, আর উত্পাদন ক্ষমতা ওর থেকে যদ্দি দ্বিগুণ হয় তবেই কিছুটা চাহিদা 

মিটতে পারে । তাই বলছিলাম, যা! কানপুরে গড়ে উঠেছে তা আমাদের এই 

পশ্চিমবাংলায় কেন গড়ে উঠতে পারবে না, তাছাড়া বাটা, ডানলপ সমেত 

অসংখ্য ছোট-বড় রবারের কারখানা যখন এই দেশেই রয়েছে । সত্যি কথা 

বলতে কি, এ শিষ্প শুধু দেশের চাহিদ! মেটাবে না, দেবে সম্মান, বৃদ্ধি করবে 

বাংলার গৌরব। কারণ বিদেশের বাজার থেকে আমদানি করা এ রসায়নের 
একমাত্র বিকল্প হচ্ছে বার ব্লোইং এজেন্ট । 

এই শিল্প গড়ে তুলতে মোট জমির প্রয়োজন হবে ১,৮০০ স্কোয়ার ফিট। 
আর সমস্ত জায়গাটায় শেভ, দিয়ে ঘিরতে হবে। যদি প্রতিমাসে ছুই মেট্রিক 

টন করে উৎপাদন করতে হয় তবে আশি হাজার টাকার কাছাকাছি খরচ 
পড়ে যাবে। অবশ্য মেসিনারীতে লাগবে সত্তর হাজার টাকা, বাঁকীট! 
কাঁচামাল কেনার জন্য । গড়ে হিসেব করে দ্বেখা গেছে এ কাচামাল কিনতে 

প্রতি মাপে লাগবে বার হাজার টাকা বা অন্ন কিছু বেশী। এর মেসিন পঞ্র 

কিন্ত সোঁজাহুঞ্জি বাজারে পাওয়! যায় না। বিশেষ ভাবে অর্ডার দিয়ে না 

করালে হবে না। ] 

এবার দেখ! যাক কি কি মেশিন লাগে । (ক) একটি স্পেশাল টাইপের 

পালভারাইজার, (খ) সে্টিফিউজ একটি, (গ) স্পেশাল ড্রায়ার, (ঘ) ছোট 

বয়লার একটি, (তেল চালিত হলে ভাল হয়) ড) দুটি রাসায়নিক 
পরীক্ষাগার। বিদ্যুৎ শক্তি ও জল এই শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজন । 

পাঠকের যাতে বুঝতে স্থবিধে হয় তাই একট] হিপেৰ দিয়ে দিচ্ছি। যে-সব 
মেসিনের নাম উল্লেখ কর] হলো, তার জন্য ৰৈছ্যুতিক মটর লাগবে মোট 

১৫-__নু, 2। আর জলের দরকার হবে ৪০* গ্যালন। অবশ্য এট! সামান্ত 

কম বা বেশী হতে পারে। 

সাধারণভাবে দেখতে গেলে এটি একটি বিরাট শিল্প বলে মনে হবে। এক 

দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বিরাট বটে, কিন্তু যদি কাচামাল ও শিল্প 

পরিচালনার জন্ত যে লোকের প্রয়োজন হবে তা! ভাবতেই পার] যায় না । মাত্র 

তিন: রকমের কাচামাল হলেই চলে যাঁবে। (১) হেকশ্যামিন, (২) খ্যাসিভ, 
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(৩) সোডিয়াম নাইট্রেট। এর মধ্যে ১নং ও ২নং কাচামাল ভারতের সর্বত্র 

পাওয়! যায়, আর তা অতি সহজেই । কেবল ৩নং মালটি আমাদের দেশে 

পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। অবশ্ত আবেদন 
করলে ভারত সরকার তারজন্ত লাইসেন্স দেন। এবার দেখুন কেবল সাতজন 

লোক হোলেই এই শিল্প চালু রাখা যায়। তাঁর মধ্যে পাঁচজন শ্রমিক ও বাকী 
ছু-জনের মধ্যে একজন কেমিই্ট ও একজন হ্ুপারভাইজার । 

এবার পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই শিল্পের কতথাঁনি আমাদের দেশে 
প্রয়োজন । তবু আজও দেশের মানষ এগিয়ে আসেননি এই ধরনের 
শিল্প গড়তে । এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এখনও এর উৎপাদন খরচ ও 

বিক্রয় মূল্য সম্বন্ধে কিছু বলা হস্স নি। 

সেদিকে দিয়েও এর সমকক্ষ মেল! ভার । সমস্ত কিছু খরচ খরচা বাদ দিয়ে 

কেজি প্রতি এর উৎপাদন খরচ পড়ে আটটাকা1 আর বাজারে বিক্রয় হয় প্রতি 

কেজি পনের টাকা করে। এ সম্পর্কে আরও কিছু খবর পাঠকের জানার 

ইচ্ছে থাকে তবে বাটানগরে গিয়ে “বাটা স্থ কোম্পানী”তে একটু খোজ 

খবর করলেই আরও পরিষ্কার ধারণ] হয়ে যাবে । এছাড়াও কলকাতার বাইরে 
ধারা থাকেন তারা 70010203 যোগাযোগ করতে পাবেন । 

ঠা ভিষন ঞ& ভাত 5907581190৭ দি 01৬80740202 0 

08877২ 310,004 05খণা 2 81,116, 8, 

4. ই 07-760 07176 [70910016076 108. 8%,000/- 

(1) 11909 1800 ৪%৮ 

(9) 095৮990. 79৪ 1400 ৪: 

171076 210. 1001677)77615 [১9.  50,000/- 

(1) 9৪০6০: (10 691010.) 733. 10,000/- 

(9) 09919] 10710 [তৈ. 2%0:000/- 

(8) 90909] [১015921591- 135. 1%,000/- 
(4) 9. 9. [নু01:0 63:6:80601 788, 9,500/- 

(8) 9. 9. 19593 18. 500/- 

178, 90,000/- 
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স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় প্রত্যেকটি অনগ্রমর দেশের মূল লক্ষ্য 
অর্থ নৈতিক উন্নতি লাধন। আর সেইজন্য প্রয়োজন, কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত 

লৌক ও মুলধন। প্রথমটির পুরোপুরি অভাব না হলেও দ্বিতীস্টির অভাব 

আমরা মেটাতে পারিনি। বিশেষ করে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে । 
তাই আঙজগও বিদেশের বাজারে আমাদের হাত পেতে থাঁকতে হয় সাধান্ত 

জিনিষের প্রয়োজন মেটাতে । অথচ সম্পদের অভাব আমাদের নেই। কিন্ত 

দেশের স্বার্থে এ সম্পর্কে কাজে লাগিয়ে জাতির অর্থ নৈতিক উন্নতির বিষয়ে 
একবারও আমরা ভেবে দেখি না। এ দোষ অবশ্য সবটা আমাদের নয়। ঠিক 
এই বিষয়ে ভালভাবে নজর দিয়ে সরকারের তরফ থেকে কোন চেষ্টা হয়নি। 

তীরা কেবল অভাব মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করার অনুমতি 

পত্র দিয়েই হীফ ছেড়ে বীচেন। তাও আবার সম্পূর্ণ চাছিদা মেটানোর জন্য 

যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুও ভেবে দেখেন না। ফলে কিছু অসাধু লোক অভাবের 
স্থযোগ নিয়ে আরও কত্রিম অভাব ক্ট্টি করে দু-পয়সা মুনাফা করে নিচ্ছে। 
এই ছুটি জিনিষের মাঝখানে পড়ে ভারতের রূপায়ন শিল্পের বিশেষ একটা-উন্নতি 

ঘটেনি । আযামোনিয়াম পার সালফেট ঠিক এই রকম একটি রণায়ন যার 

ব্যবহার অনেক, অথচ তৈরী করতে গেলে সবকটি কাচামাল সহজেই পাওয়া 

যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা তুলে দিচ্ছি হয় 
পশ্চিম জারমানি না হয় ব্রিটেনকে এই রসায়নটি আমদানি করতে। 

এবার দেখা যাক এ আমদানি বসায়নটি কি? আযমোনিয়াম পার সালফেট 

নামট। বিরাট হোলেও জিনিষটি অতি সাধারণ ধরনের । দৈনন্দিন জীবন 

যাত্রায় এরসাথে আমাদের পরিচয় নেই বটে অথচ এমন অনেকগুলো শিল্প 

রয়েছে য। চালাতে গেলে আমোনিয়াম পাব সালফেট একান্তভাবে দরকার । 

দেখতে দার্দ! বা সামান্য হো!ল্দেটে, ঠিক বড় দানা চিপির মত। ভাবতে 

অবাক লাগে বিদেশ থেকে আনতে প্রতি কেজি খরচ পড়ে জিনিসের গুণাগুণ 

অনুসারে আঠার টাক] থেকে ত্রিশ টাকা পর্যস্ত। আর ভারতবর্ষে যদি তৈরী 

করা যায় তবে খরচ পড়বে প্রতি কেজি পাঁচ টাক থেকে আট টাক পধ্যস্ত। 

অথচ কোয়ালিটির দিক থেকে দেশের উৎপন্ন জিনিষ কোন অংশে খারাপ হবে 
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না। এবার তাহলে ভেবে দ্বেখুন কত বেশী টাকা দিয়ে সামান্য একটি জিনিষের 

অভাব আমাদের মেটাতে হচ্ছে । 

চাহিদা সম্বন্ধে বলতে গেলে এটুকু বল1 চলে ষে. সার! ভারতবর্ষ জুড়ে 

রয়েছে এর চাহিদা, বিশেষ করে কয়েকটি বড় এবং ভারি শিল্পে । এমন 

কতকগুলি শিল্প ভারতে রয়েছে য! চালতে গেলে আযামোনিয়াম পার সালফেট 

একাস্তভাবে দরকার । এ শিল্পগুলি যত বিস্তার লাভ করবে এর চাহিদা সেই 

অনুপাতে আরও বেড়ে যাবে । প্রধান চাহিদার মধ্যে (১) ব্রিচিং এজেণ্ট 

হিনাবে, (২) অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হিলাঁবে, (৩) ফটোগ্রাফিতে, (৪) গিনথেটিক 

ফাইবার ওয়াশিংয়ে, (৫) ইলেকষট্রো প্রেটিংয়ে, (৬) আযানেলিং ডাইতে, 

(৭) অয়েল ব্রিচিংয়ে, (৮) ব্যাটাকী তৈরীতে, (৯) ট্রিটষেন্ট অফ ইঞ্টে। 

এ ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে এর বাবহার আছে। তবে সেগুলিতে খুব 

একট! বেশী পরিমাণে দরকার লাগে না। আবার সহজে পাওয়া যায়না 

বলে, অনেকে দ্বিগুন দাম দিয়ে কিনতে চান না, কারণ পড়তায় পোষায় না 
বলে। যদি সহজে পাওয়া যায় ও দামট। কম পড়ে তবে তারাও নিশ্চয় ব্যবহার 

করবেন । এইভাবে চাহিদাও ধীৰে ধীবে বেড়ে ধাবে। 

এই শিল্প গড়ে তুলতে মোট জমির প্রয়োজন হবে দুইশত স্কোয়ারফিট। 

অবশ্য এ সাথে সামান্ত কিছুট1 ফাক! জায়গা! থাকা দরকার । মোটামুটিভাবে 
এইখানে গড়ে কুড়ি কেজি থেকে বাইশ কেজি পর্দুস্ত মাল তৈরী কর! 

যাবে। এই পধায়ে উত্পাদন হার বজায় রাখতে গেলে প্রথম দিকে 

বনানোর খরচ সমেত লাগবে বাইশ হাজার টাকা বা সামান্য কিছু বেশ। 

আর প্রতি মাসে ফাক্টাৰ্ী চালাতে ও কাচামাল কিনতে খুব বেশী যদি টাকা 

লাগে তবে পাঁচ হাজরের উপরে যাবে না। মাত্র চারজন লোক লাগবে এটি 

চালু রাখতে । তবে মনে রাখতে হবে এই চারজন লোকে দৈনিক উৎপাদনের 
যে হারট! দেওয়া হোল সেটির ওপর হিসেব করে। হই চারজনের মধ্যে 

ছু-জন সাধারণ শ্রমিক ও বাঁকী ছু-জন ইলেকট্রিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ 

হওয়া চাই। আবার এর কীাচামাল লাগে ছ রকমের। (১) আমোনিয়াম 

সালফেট, (২) সালফিউব্রিক এ্যাগিভ। প্রথম কাচামালটি এখন প্রচুর 
ভাবে তৈরী করছেন ফার্টিলাইজার করপে'বেশন অফ ইগ্ডিয়!। এর যে কোন 

একটি ইউনিটে গিয়ে খবর! খবর নিলেই জানতে পার! যাৰে। আর দ্বিতীয় 

'জিনিষটি কোথায় পাওয়া যাবে ও এক মেট্রিক টনের কত দাম লাগবে তা নিয়ে 
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আগে যে সব শিল্প বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাতেই লেখ! হয়ে 

গেছে। একটু ভাল ভাবে দেখলেই পাঠক নিশ্চয় খুঁজে পাবেন। 
আমার মনে হয় একটা সাধারণ ধারণ! পাঠক নিশ্চয় করতে পেরেছেন। 

এখন এট] তৈরী কর] কি ভাবে যেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা কর! যাক। 

এখানে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর! দরকার। কারণ সমস্ত 

প্রসেসটাই শবে ইলেক্ট্রোলিক প্রদেসে। এতে একদিকে কোয়ালিটি যেমন 

ভাল হবে, অন্যদিকে উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়বে । তাই যেখানে এটি 

তৈরী করা হবে সেট। যেন একটু শহরের মধ্যে হয়। কারণ পরিবহণ, বিদুৎ 

ও জল এই তিনটি স্থবিধা বিশেধ ভাবে প্রয়োজন । আর কারখানায় শেডের 

বদলে পাকা গাথুনির ঘর হলে ভাল হয়। 

ক্রম্যাটোগ্রাযফিক্ মিলিকা 

এখনও পরাস্ত যতগুলি রদায়ন ভাঁরববর্ষে আমদানী হয় তার মধ্যে 

ক্রম্যাটো গ্রাফিক সিলিকা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় রসায়ন । দেশে শিল্প ও 

বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে এর প্রয়োজন ততে৷ বেড়ে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে 

আনতে কেজি প্রতি খরচ পড়ে ৫* টাকার কাছাকাছি । আবার সময় সময় 

বাজার একটু টান থাকলে ছু তিন হাত ঘুরে সেই মাল ৮* টাঁকা থেকে ৯০ 
টাক। পধ্যস্ত বাজারে দাম বেড়ে যায়। এট অবশ্য ভারতীয় বাবসাদারদের 

বৈশিষ্ট । তবে হাই হোক ৫* টাকার নিচে কোনদিন বাজারে বিক্রী 

হয় না। 
দেখতে অনেকটা সাদা প।উডারের ম'ত। তবে পাউডারের থেকে আও 

বেশী মিহি। ঠিক বজ্ঞানের ভাষায় ৩৮০ মেশের কাছাকাছি। প্রথমে 

পলেখিনের ব্যাগে প্যাক করে পরে লোহার ড্রামে প্যাক করতে হয়। 

পলেখিনের ব্যাগে প্রথমে প্যাক করার প্রধান কারণ হাওয়া! লাগলে খারাপ 

হয়ে যাঁয়। অর্থাৎ বাতানের সঙ্গে যে সব জলকণা থাকে তা শুষে ফেলে। 

আরও একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। বর্ধাকালে চিনি বা খাবার 

লবণ যেমন খোল। জায়গায় রাখলে (ভিজে উঠে, শেষে জল কেটে যায়। কারণ 

বাতাসের সঙ্গে যে সব জলকণা থাকে তা চিনি ও লবণ শ্তযে ফেলে। এটা 

ওদের ধর্ম। ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্-সিলিক বাতাস থেকে জলকণ। সম্পূর্ণ রূপে 
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শুষে নিতে পারে। এটাও ওর ধর্ম॥। অনেক সময় বাতাসের জল মুক্ত 
করতে ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক-_সিলিকা ব্যবহার করা হয়। অবশ্ত এ ছাড়াও 
আরও অনেক ব্যবহার আছে। পরে আলোচন।৷ প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান 

ব্যবহারের বিষয় নিয়ে আলোচন! কর! হচ্ছে। 

আমি যেটুকু জানি তা দিয়ে বলতে পারি ভারতবর্ষে এর একটিও কারখানা 
নেই। তবে গত অক্টোবর মাসে ইং ১৯৭০ পালে কলকাতার বাইরে দিনে 
১০ কেজি থেকে ১৫ কেজি কেপ্যাপিটির একটি কারখানা হয়েছে । যেখানে 

কেবল পশ্চি্ন বাংলায় এর চারগুণ মাল দরকার সেখানে এ একটি কারখানা 

কতটুকু চাহি! মেটাবে? এর সব থেকে ভাল বাজার বোম্বেতে। এক কথায় 
বলতে গেলে ভারতের বড় বড় শহরে যেখানে সরকারী বা বেসরকারী 
লেবরেটবী আছে দেখানে ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্ আযান্তালিমিম করতে গেলে দরকার 

লাগবেই । আর লাগে খাগ্চ ও গুঁধধ পরীক্ষা করতে, মহাকাশ গবেষনায়, 

পেট্রোলিয়াম তেল বিশুদ্ধ করতে, ক্যাটালিষ্ট হিসাবে পেতে কেমিক্যাল 

রিয়্যাকশনে ও রবার শিল্পে। আরও অনেক ছোটখাট প্রয়োজনে এর ব্যবহার 
আছে। তবে যেগুলি বল! হ'ল সেগুলি প্রধান। 

বাজারে কত দামে বিক্রী হয় তা নিয়ে আগেই আলোচনা! হয়ে গেছে। 

তৈরী করতে গেলে সমস্ত খরচ খরচা ধরে নিয়ে প্রতি কেজি খরচ পড়ে 

১৫ টাক! থেকে ১৬ টাকার মধ্যে। মাত্র ছু-রকমের কী" মাল লাগে এটি 

করার জন্ত। (১) সোডিয়াম দিলিকেট, (২) স্তাল্ফিউরিক এ্যানিড । 

স্যাল্ফিউরিক এ্যাপিভ কোথায় পাঁওয়া যাবে তা নিয়ে অনেক আগেই 
আলোচনা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক সোডিয়াম মিলিকেট কোথায় 

পাওয়া যাবে। এটিও নতুন জিনিষ নয়। হীরা সাবান তৈরী করেন 
তাদের নিশ্চয় জানা আছে। তবুও জানিয়ে রাখি মদ! কেমিক্যাল্, হিন্ৃস্থান 

ই্ডাস্্রীয্াল কর্পোরেশন সমেত অনেক কোম্পানি আছে, তার! প্রচুর পরিমানে 
উৎপাদন কবছেন। তবে আমাদের লাগবে হোক্মাইট্ ট্র্যান্স্পেরেণ্ট কোয়ালিটি 

আর গ্যাসিড হবে লি, পি, কোয়ালিটি । অর্থাৎ যাকে আমরা বলি কেমিক্যালি 

পিত্তর্। 

রোজ যদ্দি ২* কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে মেসিন পত্র নিয়ে 

মোট খরচ পড়বে প্রায় পনের হাজার টাকার কাছাকাছি । আর এটি চাঙ্গাতে 

প্রতি মানে ছুই থেকে আড়াই হাজার টাকা লাগবে। এখন দ্বেখ! যাক্ কি 
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আগে যে সব শিল্প বিষয় নিয়ে আলোচন। করা হয়েছে তাতেই লেখা হয়ে 

গেছে। একটু ভাল ভাবে দেখলেই পাঠক নিশ্চয় খুঁজে পাবেন । 
আমার মনে হয় একটা সাধারণ ধারণ! পাঠক নিশ্চয় করতে পেরেছেন । 

এখন এট] তৈরী কর] কি ভাবে যেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। 

এখানে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ সমস্ত 

প্রসেসটাই হুবে ইলেক্ট্রোলিক প্রমেসে। এতে একদিকে কোয়ালিটি যেমন 

ভাল হবে. অন্যদিকে উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়বে । তাই যেখানে এটি 

তৈরী করা হবে সেট। যেন একটু শহরের মধ্যে হয়। কারণ পরিবহণ, বিদুৎ 

ও জল এই তিনটি স্থবিধ! বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আর কারখানায় শেডের 

বদলে পাক! গাথুনির ঘর হলে ভাল হুয়। 

ক্রম্যাটোগ্রাযফিক্ মিলিকা 

এখনও পরাস্ত যতগুলি রদীয়ন ভারববর্ষে আমদানী হয় তার মধ্যে 

ক্রম্যাটো গ্রাফিক সিলিকা! একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় রসায়ন । দেশে শিল্প ও 

বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে এর প্রয়োজন ততো! বেড়ে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে 

আনতে কেজি প্রতি খরচ পড়ে ৫* টাকার কাছাকাছি । আবার সময় সময় 

বাজার একটু টান থাকলে ছু তিন হাত ঘুরে মেই মাল ৮* টাঁক1 থেকে ৯০ 

টাক পধ্যস্ত বাজারে দাম বেড়ে যায়। এটা অবশ্য ভারতীয় ব্যবসাদারদের 

বৈশিষ্ট । তবে ধাই হোক ৫* টাকার নিচে কোনদিন বাজারে বিক্রী 

হয় না। 

দেখতে অনেকট। সাদ] পাউডারের ম'ত। তবে পাউডাবের থেকে আও 

বেশী মিহি। ঠিক বজ্ঞানের ভাষায় ৩৮* মেশের কাছাকাছি। প্রথমে 

পলেখিনের ব্যাগে প্যাক করে পরে লোহার ড্রামে প্যাক করতে হয়। 

পলেখিনের ব্যাগে প্রথমে প্যাক করার প্রধান কারণ হাওয়া লাগলে খারাপ 

হয়ে যায়। অর্থাৎ বাতাদের সঙ্গে যে সব জলকণ। থাকে তা শুষে ফেলে। 

আরও একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। বর্ধাকালে চিনি বা খাবার 

লব্ণ যেমন খোল। জায়গায় বাখলে (ভিজে উঠে, শেষে জল কেটে যায়। কারণ 

বাতাসের সঙ্গে যে সব জলকণা থাকে তা চিনি ও লবণ শুষে ফেলে। এট! 

ওদের ধর্ম। ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্-সিলিক1 বাতাস থেকে জলকণ! সম্পূর্ণ রূপে 
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শুষে নিতে পারে। এটাও ওর ধর্ম। অনেক সময় বাঁতাসের জল মৃক্ত 
করতে ক্রম্যাটোগ্রযাফিক--দিলিকা ব্যবহার কর! হয়। অবশ্য এ ছাড়াও 

আরও অনেক ব্যবহার আছে। পরে আলোচন] প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান 

ব্যবহারের বিষয় নিয়ে আলোচনা কর! হচ্ছে। 
আমি যেটুকু জানি তা দিয়ে বলতে পারি ভারতবর্ষে এর একটিও কারখানা 

নেই। তবে গত অক্টোবর মাপে ইং ১৯৭ সালে কলকাতার বাইরে দিনে 
১ কেজি থেকে ১৫ কেজি কেপ্যাধিটির একটি কারখান! হয়েছে । যেখানে 

কেবল পশ্চি্ বাংলায় এর চারগুণ মাল দরকার সেখানে এ একটি কারখান! 
কতটুকু চাহি মেটাবে? এর সব থেকে ভাল বাজার বোঘ্েতে। এক কথায় 
বলতে গেলে ভারতের বড় বড় শহরে যেখানে সরকারী বা বেসরকারী 

লেবরেটকী আছে পেখানে ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্ আান্তালিমিস করতে গেলে দরকার 

লাগবেই । আর লাগে খাদ্য ও ওঁধধ পরীক্ষা করতে, মহাকাশ গবেষনায়, 

পেট্রোলিয়াম তেল বিশুদ্ধ করতে, ক্যাটালিষ্ট হিসাবে পেট্রোে কেমিক্যাল 

রিয়্যাক্শনে ও রবার শিল্পে। আরও অনেক ছোটখাট প্রয়োজনে এর ব্যবহার 
আছে। তবেষেগুলি বল! হ'ল সেগুলি গ্রধান। 

বাজারে কত দায়ে বিক্রী হয় তা নিয়ে আগেই আলোচন! হয়ে গেছে। 

তৈরী করতে গেলে সমস্ত খরচ খরচা ধরে নিয়ে প্রতি কেজি খরচ পড়ে 

১৫ টাকা থেকে ১৬ টাকার মধ্যে। মাত্র দুরকমের কীচ। মাল লাগে এটি 

করার জন্ত। (১) সোডিয়াম সিলিকেট, (২) স্াল্ফিউরিক খ্যাপিভ । 

স্যাল্ফিউরিক এযানিড কোথায় পাওয়া! যাবে তা নিয়ে অনেক আগেই 
আলোচনা হয়ে গেছে। এখন দেখ! যাক সোডিয়াম সিলিকেট কোথায় 

পাওয়া যাবে। এটিও নতুন জিনিষ নয়। ধার! সাবান তৈরী করেন 
তাদের নিশ্চয় জানা আছে। তবুও জানিয়ে রাখি মোদ! কেমিক্যাল্, হিন্দস্থান 
ইগ্ডাস্্ীয়াল কর্পোরেশন সমেত অনেক কোম্পানি আছে, তীর! প্রচুর পরিমানে 
উৎপাদন করছেন। তবে আমাদের লাগবে হোয়াইট ট্র্যান্স্পেরেপ্ট কোয়ালিটি 
আর এসিড হবে লি, পি, কোয়ালিটি । অর্থাৎ যাকে আমরা! বলি কেমিক্যালি 
পিত্বর্। 

রোজ যদি ২ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে মেসিন পত্র নিযে 

মোট খরচ পড়বে প্রায় পনের হাজার টাকার কাছাকাছি । আর এটি চাপাতে 

প্রতি মাসে ছই থেকে আড়াই হাজার টাকা লাগবে। এখন দেখা যাক্ কি 
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কি মেদিন লাগবে । (১) ড্রায়ার, (২) এস্, এস্, ভ্যাট আটটি, (৩) এস্ এস্, 
ট্রে ২৫টি, (৪) বেবি রেমণ্ড মিল একটি । ১ নং মেসিনটি হবে ওপেন্, ২৫টি 
ট্রে যাতে ধরে সেই রকম কেপ্যাপিটির হবে। আর তিনশত ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড 
পধ্যস্ত ভাপ ওঠা চাই। চার নং মেসিনটির দাম পড়বে চার হাজার টাকা। 

এটি আর কিছুই নয়। আমরা বাজারে যে গম পেশাই করার চাকি কল 
দেখি”সেই জিনিষ। তবে একটু অল বদল করিয়ে নিতে হয়। বাঁকি'২ নং 
ও ওনং জিনিষগুলি যে কোন কারখানায় গেলেই তারা মাপ দেখে নিয়ে করে 

দিতে পারবেন। এ বিষয়ে হাওড়া অথবা লিলুয়ার যে কোন একটি বড় 
কারখানায় গিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 

মেসিন ও কীাচামাল সম্বন্ধে পাঠকের নিশ্চয় একট! ধারণ! হয়ে গেছে। 

এই কারখানা করতে মোট জমির দরকার হবে ২ কাঠা । তবে তার মধ্যে 

এক কাঠায় শেড দিয়ে নিতে হবে। আর লোক লাগবে দু'জন । বিদ্যুৎ ও 

প্রচুর জল পাওয়ার যাতে ব্যবস্থা থাকে দেই রকম জায়গায় এই কারখান! 

করা উচিত। সেই সঙ্গে জল বেরিয়ে যাবারও ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

সে রকম প্রয়োজন হলে গভীর নল কৃপ বসিয়ে বৈছ্যতিক মটরের সাহায্যে 
পাম্প করে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সোডিয়াম সিলিকেট ও 

এ্যাসিভ মিশিয়ে যে জিনিষটি পাব সেটা বার ঘণ্টা বাদে প্রায় তিনদিন ধরে 
ধুতে হবে। এই ভাবে ধোওয়ার পর দেখতে হবে মালটি সম্পূর্ণ ভাবে এযাম্ড 
মুক্ত হয়েছে কিনা । ঘঘ্ি এ্যাসিড মুক্ত হয়ে যায় তবে ভাল, তা না হলে আরও 
১২ ঘণ্টা! ধরে ধুতে হবে। তবে দেখা! যায় তিন দিন ধরে ধোওয়ার পর আর 
ভাতে কোন রকম খ্যালিত থাকে না। এ্যাসিড সম্পূর্ণ ভাবে গেল কিনা 
তা দেখার একটা পদ্ধতি আছে। পাঁধারণ ভাবে তিন দিন বাদে জিবে 
একটু স্পর্শ করালেই বুঝতে পার] যায়। তবে একেবারে প্রথম দিকে, মানে 

এক দিন বা দুদিন বাদে এ ভাবে পরীক্ষা করা উচিত নয়। এতে জিব পুড়ে 
যেতে পারে । 

এখন দেখা যাক ক্রম্যাটোগ্রাফিক শিলিকা কিভাবে তৈরী .করা হয়। 
প্রথমে ১০০ গ্রাম সোডিয়াম দিলিকেটের সঙ্গে ১৫০ গ্রাম জল মিশিয়ে একটা 
আলাদা জারগায় রেখে দিতে ইবে। এরপর অন্ত একট] পাত্রে ২৬ পি. সি. 
এযাস্ড নিয়ে এর সাথে ৭৪ নিঃ দিং জল মেশাতে হবে। জল ও এ্যাদিভ 

মেশাবার লময় একটু সাবধান হওয়া দরকার । প্রথমে ফরমূলা অনুলারে 
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এ্যাসিভ মেপে নিয়ে একটা পাত্রে রাখতে হবে। এর পর পরিমাণ ম'ত জল 

নিয়ে এাসিডে ধীরে ধীরে ঢালতে হবে। জল ও এ্াসিভ ভালভাবে ্গিশে 

গেলে, সোডিয়াম দিলিকেট মিশ্রিত জলে এঁ আযাঁসিভ জল আস্তে আস্তে ঢালতে 

হবে। এই স্ময় খুব ভাড়াতাড়ি নাড়তে হবে যেন জমে না৷ যায়। এটিকে 
বল! যেতে পারে প্রথমপর্যায়ের কাজ । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু করার আগে এ মিশ্রনকে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা 

সময় দ্রিতে হবে। এখন এ মিশ্রনকে দেখতে পাব তলায় একটা সাদা স্তর 
পড়েছে আর ওপরে জল রয়েছে । এবার কোন পাইপের সাহায্যে ক্রমাগত 

জল, ওর ওপরে ফেলে এযাপিড মুক্ত করতে হবে। সর্বশেষ একবার ডিসটিল্ড 
ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এযামিভ আছে কিনা, তা কি ভাবে পরীক্ষা 
করতে হবে আগেই আলোচনা করা হয়ে গেছে। ঘণ্টা ছুই বাদে যখন সম্পূর্ণ 
থিতেয়ে যাবে তখন ওপরের জল আস্তে আস্তে ফেলে দিয়ে ট্রের মধ্য ঢেলে 
দিয়ে ড্রায়ারে দিতে হবে। ডরায়ারের উত্তাপ ০০0 থেকে ধীরে ধীরে 

১৫০০০-_২০০০০ পধ্যন্ত উঠবে। যখন সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে তখন দ্ৰায়ার থেকে 

ট্রেবার করে নিচ্ছে রেমণ্ড মিলে ভাল ভাবে গুড়ে করে নিতে হবে । তা হলেই 

ক্রম্যাটোগ্রাঞিক সিলিক। তৈবী হয়ে যাবে। 

& গাগিখণঞহ হত 90ভাযাদ 0 নি 11৭08 80দ87 0 

07018500782 770 877,104 10 75£/704ঘ 

4&, 070-17900071702 63090016019 78, 16,000/ 
1,:701900. 9 908821)8 1900691/0 
2, 00₹5290. 4:95 800 5, 9) ঠ 
9, 11801917097 400 11301006708 188, 18)000/- 

[02162 178, &১000/- 
[018611150. 5867 21526 18৪, ৪১০০০/- 
দ্০০৫6০ 5৪6৪ (6) 798, 1১500/- 
15201971897 8. 99500/- 
নি, 9 11:85 (68) 188. 7000/- 

188, 18১0099/- 

4, 11090811561000 0118759 18. চ500/" 
6, 10189, 11001072900 & া9181)108 

99819 880, 138. 6090/- 
6, 00009109108] 148), 18, ৪099/- 
৭, ৪66: & 5০ 5: 1109 

(0010:060810228 28৪, 1500/- 
1৪৬ 8,000/- 



১৭ স্বদেশ ও শিল্প 

৪. 709001125 17506709180/,1, 38 48১000/- 

0) মগ 17810671818 93, ,600/- 
9081012) 81110889 03, 1600/- 

010 98110180710 738, 600/- 

11180, (01087510818 [১৪, £00/- 
7৪. 8১00/. 

(1) 82187068 & ৪6৪ 98, £001- 
00900186 ০000-01879£92 (1) 008, 8001- 

ভা 02088 (3) 8. 800/. 

(01) 9088) 10190619165, 

09081706 68০, 138, 1000/-.. 

8৪, 1)500/- 

0, 20610108660 08018] 00818 473 

1৪, 16000/-+-18, 19,000/- 

[. 28)090/- 

1), 767068656 0:0116 8100 1,058 //0 1১8. 

95 8819 01 80008, ০1 | 78900171708 71090018029 738, 48১000/- 

00:070960819]1010 911105 6) | 1090:991881010 00. 118011- 

3৪, 80178, 00 ৫) 10% [১,4, (08. 

183 18,000/-) 178, 19601. 

1090199196100, 00. 0810: 

10-7১900010£ 10658 

' 0 10% 7.8. 

(08 88. 8০০00/-) ৪, ৪8০০0/- 

10692686 00. 0801081 ০00 

1৪ ৪ 10% 2.4, 

(00 1৪. 988000/- ৪ ১800/- 

[১028 (00 6859৫) চ3, 38,960/- 
সারা 

18, 90,000/- 88, 90,000/- 



থ্যালো--শাইনাইন- ব্লু 

ভারতবর্ষে আমদানির তালিকায় যতগুলি রসায়ন আছে তারমধ্যে 

“্থ্যালো--বু"* একটি মূল্যবান রসায়ন । তৰে ভারতবর্ষে একেবারেই যে এর 
কারখানা নেই সে কথা বললে সম্পূর্ণ ঠিক বল! হোল ন1। ক্ষুদ্র শিল্পের 
আকারে ছুটি ফার্ষয বোস্বেতে এটি তৈরী করছেন। কিন্তু সারা! পূর্বাঞ্চল জুড়ে 
এর একটিও কারখানা নেই। যেখানে কলকাতায় প্রতিমাপে ছু-মেট্রক টন 
করে সব সম্বয় চাহিদা রয়েছে সেখানে সার1 ভারতবর্ষে কতট! চাহিদা! হতে 

পারে একবার চিত্তা করে দেখুন। তাই দেশে উৎপাদন হলেও চাহিদা 

থেকেই যাচ্ছে। আর এই চাহিদ! মেটাতে হচ্ছে কোটি কোটি টাকা বিধেশী 

মুদ্রা খরচ করে। এইখানেই কিন্ত শেষ নয়। সময়মত মাল ন! পাওয়ার ফলে 
ব্যবসায়ে অনেক সময় ক্ষতি হয়ে যায়। 

যতগুলি ভাল ভাল শিল্প আছে, অর্থাৎ যেগুলি আমর] নিত্য ব্যবহার 

করি সেই ধরণের শিল্পে এটি একাত্ত দরকার । সর্বপ্রথম নাম উল্লেখ করা যেতে 

পাঁবে বং শিল্লে। আমরা যে লাল, নীল রং এর বৈছ্যাতিক বাতিগুলি দেখতে 

পাই তাতে বিশেষ করে নীল রং করার জন্য “থ্যালো-_শাঁইনাইন__ ব্লু” দরকার 
হয়। এছাড়া! লাগে প্র্যাটিক্ শিল্পে, ও ছাপার কালী তৈরী করতে । তাহলে 

আমর! দেখতে পাচ্ছি প্রত্যক্ষ ভাবে কয়েকটি শিল্পে এটি একাস্ত দরকার । 

আবার রসায়নবিদগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই “থ্যালো_ব্ু” থেকে 
সবুজ রংও কর! যায়। তাই এখন বল! ঘেতে পারে পরোক্ষভাবে অন্য একটি 

শিল্পে এটির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে । 

দশ থেকে বার কাঠাঁর ম'ত জায়গার দরকার হয় এই শিল্পটি গড়তে। 
একটু ফাক] জায়গায় করতে পারলে ভাল হয় কারণ তৈরী করাঁর সময় 
একট! উগ্র গন্ধ বার হয়। কারখানার কাছাকাছি বদত বাড়ী থাকলে 

কিছুদিন বাদে হয়তো! ঝামেলা হতে পাঁরে। তাই প্রথম দিকেই একটু সাবধান 

হওয়া দরকাঁর। যতখানি জায়গার কথা! বলা হ'ল, সবটায় শেড দিতে 
পারলে ভাল হয়। কারণ মেদ্গিনপত্র সমেত অন্যান্ত জিনিষ রোদ ও জল থেকে 

বাঁচাতেই হবে। তাই ঘেরা জায়গ! একটু বেশী থাকলেই ভাল। 
রোজ যদ্দি ভ্রিশ কেজি করে উৎপাদন কর! যায় তবে কেবল মেমিন কিনতে 

ও বনানোর খরচ নিয়ে পড়ে যাবে প্রায় ধাঁট হাজার টাকার কাছাকাছি । এর 
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থেকে আর কম টাকায় করাযাবেনা। মেনিনের নামগুলোও দিয়ে দিচ্ছি 

(১) অয়েল হিটেড রিয়্যাক্টর, (২) ক্রুসিবল্, 0৩) সল্ভেষ্ট, ব্িকাঁভারি ইউনিট 
ওয়াশার, (৪) ফিণ্টার প্রেস, (€) ব্লমিল, (৬) পালভারাইজার, (৭) 
ছাকুনি, (৮) কাঠের ভ্যাট প্রভৃতি । যদ্দি আট ঘণ্টা হিসেবে এক শিফট 

করে চালান যায় তৰে কম করে দশজন লোকের দরকার হুবে। যদি এই্ 
হারে উৎপাদন রাঁখ1! যায় তবে প্রতি মাসে কাচামাল কেনার জন্য প্রায় আট' 

হাঁজার টাক লাগবে । এট! সময় সময় বাড়তে পারে, তবে দশ হাজারের বেশী 

কখনও হবে না। এর কারণ ইউরিয়াঁটা সময় সময বাজারে পাওয়া যায় না 

বলে। বেশ কিছু দিন আগে হলে আরও অভাব ছিল। তখন জাপান থেকে 

আনতে ছোত। এখন ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইতডয়ার ট্রন্বে ইউনিট 

তৈরী করছেন। তাই সার! বছরের মধ্যে ছুই একটি মাস ছাড়া প্রায় 

সব সময়েই প্রচুর ভাবে পাওয়া যায়। 
সমস্ত খরচ খরচা ধরে নিয়ে প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ পড়ে ৩০ টাকার 

মধ্যে । বাজারে বিক্রী হয় কেজি প্রতি ৫৫ টাকা থেকে ৬* টাক পধ্যন্ত দবে। 

পাঁচ টাকার তফাৎ হয় জিনিষের গুণাগুণ অনুসারে । জল ও বিছ্যৎ শক্তি 

এই শিল্পে একান্ত ভাবে দরকার । উৎপাদনের যে হার দেওয়া হ'ল তাতে 

আট ঘণ্টায় জলের দরকার হবে প্রায় ৪** গ্যালন। আর মেগিন পত্র চালাতে 

লব সমেত মোটর ২*--ন. ৮. দরকার হবে। তাই যেখানে কারখান] হবে 

সেখানে এ পরিমীণ যাতে বিদুৎ পাওয়া যায় সেটাও আগে থাকতে লক্ষ্য 
রাখা উচিত । 

এখন দেখা যাক কি কি কীচামাঁল লাগে এটি তৈরী করতে । (১) থ্যালিক 

আযান্ছাইড্রাইড, (২) লল্ভেপ্ট, (৩) ইউরিয়া, (৪) ক্যাট্যালিই্ই। সবগুলি 

এখন ভারতে পাওয়৷ যাচ্ছে। কেবল ৩ওনং মাঁলটি যোগাড় করার ঘ৷ একটু 
অন্থবিধা আছে। এ নিয়ে অবশ্ত আমি আগেই আলোচনা! করেছি। আরও 
'একট1 কথা! পাঠকের জানা দরকার। কীচামাল থেকে আরম্ভ করে যখন 

বাজারে বিক্ৰীর জন্য ফিনিশ প্রডাকৃট্ হয়ে বেরিয়ে আনছে তখন প্রতিটি ধাপে 
খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে। তা! না হলে সমস্ত মাল খারাপ হয়ে 
ঘাবে। একটা মাঝারি ধরনের ব্সায়নিক পৰীক্ষাগার ও অভিজ বসায়নবিদ্ 

চাই। আমার মনে হয় কলকাতায় বা! এর কাছাকাছি কোন জায়গায় এই 
শিল্পটি গড়লে বিক্রীর জন্য পশ্চিম বাংলার বাইরে কোথাও যেতে হবে না। 
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ক্ষুদ্র শিল্প-কা্টিং অয়েল 

আজ সকলেই একথ! ত্বীকার করবেন যে, কেবল শহরকে কেন্দ্র করে যদি 

বড় এবং মাঝারী শিল্প গড়ে ওঠে তবে তাতে দেশের মাহুষের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা আসে নাঁ। শহরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে বা শহর থেকে কিছু দুরে ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজন । তা ন! হলে গ্রামের মাস্থষ 

কর্মমংস্বানের সৃযোগের অভাবে শহরে এসে ভীড় করবে। এব ফলে সেখানকার 

কল-কাবখানায় চাপ পড়বে ভীষণ । একথ! যে কতখানি সত্য তা কলকাতার 

দিকে একটু তাকালেই বেশ তালভাঁবে বুঝতে পারা যায় । এর জন্য দায়ী 
আমরাই | দীর্ঘ বাইশ বছর পরেও এখনও বনু গ্রামের বিছাতের মুখ পর্য্যস্ত 

দেখার সৌভাগা হয় নি। তাই মনে হয়, অন্যান্ত স্থযোগ সবিধা থাক1 সত্বেও 

গ্রাম বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলি উত্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিহবী একট! 

পরিবর্তন দেখাতে পারে নি। তাই পাঠকের কাছে এমন একটি ক্ষুদ্র শিল্পের 

বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যাতে কোন ধৈছাতিক শক্তির দরকার হয় ন!। 

আগের লেখ! শিল্পগুলির তুলনায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় অনেক কম। 
ঠিক এইরকম ক্ষুদ্র শিল্প কাঁটিং অয়েল। 

এবার আসাযাক কাটিং অয়েল কি? অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন 

যে, প্রায় প্রত্যেকটি বড় বড় কারখানায় বিশেষ করে যেখানে লোহ1] কাটার 

কাজ হচ্ছে দেখানে ছুধের ম'ত একপ্রকার তরল পদার্থ বাবহার করবা হয়। 

এ সাদা তরল পদার্থের নাম কাটিং অয়েল, বা চলতি কথায় লোহা কাটা তেল। 

অবশ্ট কাটিং অয়েল দেখতে ঘন বাদামী রংয়ের । কিন্তু ব্যবহার করার 
সময় জল মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। আর এ জল মেশানোর ফলে সাদ! 
হয়ে ওঠে। 

সাধারণভাবে কাটিং অয়েল তৈরী করতে গেলে জমি দবকার হবে প্রায় 
এক কাঠার কাছাকাছি । তবে সমস্ত জায়গাটা শেড দিষ্বে নিতে হবে। 

ধীর্দের ক্ষমতা আছে তীর! চাব্পাশে কাদার গাথুনি দিয়ে ঘিরে নিতে পাবেন। 

অবশ্ঠ প্রথম দিকে বেশী খরচ না করাই ভাল। আব একজন মাত্র শ্রমিক 

হলেই কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে । যন্দি খালি জায়গা ন৷ পাওয়] যায় 

'তবে একখান] ঘর খালি পেলেও হবে । 



১২২ সর্দেশ ও শিল্প 

এখন দেখা যাক মোট কত টাক! প্রথম দ্বিকে খরচ করলে প্রতি মাসে 

লাভের পণিমাণট1 কি রকম দীড়াবে। প্রথমেই বলে রাখি এটা সম্পূর্ণরূপে 

নির্ভর করছে, ধিনি এটি উত্পাদন করবেন তার ওপর । কারণ এতে রক 

ক্যাপিটেলের” বিশেষ একট! দরকার হয় না। ছুটো৷ বড় দেখে চালাই কর! 

লোহার কড়াই ও ছুটি বড় দেখে খুস্তি। কড়ায়ের দাম পড়বে, (অবশ্য কলকাতা 
থেকে কিনতে পারলে) ১২০০০ টাকার মধ্যে, কিছু বেশীও লাগতে পারে । 

এখন যে পরিমাণ কাচাষাল কেন! হবে দেই রকম উৎপাদন ছবে। তবে 

একনঙ্ষে একটু বেশী করে কাচামাল কিনলে দামে বেশ স্থবিধা হয়। তাতে 

উৎপাদন খরচাও কমে যায়। যদি রোজ ত্রিশ কেজির ম'ত উৎপাদন করা 

যায় তবে মাসে লমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে “নেট প্রফিট” দাড়াবে প্রায় আটশে! 

থেকে হাজার টাকার কাছাকাছি । এর জন্য কাচামাল কিনতে খরচ পড়বে 

৬০০*০* টাকা থেকে ৮***** টাকার ভেতর । অবশ্য যদি দৈনিক উত্পাদন 

ক্ষমতা আরও একটু কমিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ কুড়ি কেজি করে করা যায় তবে 

মাসে চার-পাঁচশো টাক গড়ে লাভ থাকবেই । কারণ প্রতি কেজিতে এর 

উৎপাদন খরচা হস্সন এক টাক] ত্রিশ পয়সার কাছাকাছি আর বাজারে বিক্রনন 

হয় প্রতি কেজি “ছু” টাকা পঞ্চাশ পয়লা বা সামান্ত কিছু বেশী। বাজারে 

041, কোম্পানি যে কোয়ালিটি কাটিং অয়েল বিক্রী করেন ঠিক 
সেই কোয়ালিটি কাটিং অয়েল তৈরী করতে যে সব কাচামাল দরকার হয় তার 

একট! তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। 

(১) ক্যাস্টর অয়েল, (২) রোজিন, (৩) কহিক সোডা, (৪) ট্রাই- 
এখিনল-আযমিন, (৫) অলেয়িক এযামিভ, (৬) ব্যাঁচিং অয়েল, (৭) পাইন 

অয়েল। এই নব কীাচামাল কলকাতার চীনাবাজারে ব1 বাগৰ্ী মার্কেটে 

অতি সহজেই পাওয়! যাবে। কেবল ক্যাস্টর অয়েল কেনার সময় বড়বাজারে 

ধার! তেলের পাইকারী ব্যবসা করেন তাদের কাছ থেকে কেনা ভাল। 

ক্যাস্টর অয়েল রিফাইন কোয়ালিটি না হলেও চলবে । আঁর অলেয়িক এ্যাসিভ 

ক্যালকাট1 কেমিক্যাল থেকে কেনা যায়। কারণ ক্যালকাটা কেমিক্যাল 

খুব ভাল তৈরী করে। এই প্রণঙ্ষে এটাও মনে রাখতে হবে, যদি 
ট্রাইএখিনল-_আ্যামিন--ওলিয়েট, নিজেরা! তৈরী করে নিতে পারা যায় তবে 

উৎপাদন খরচ আরও অনেকট! কমিয়ে আন] যায়। 

এটা তৈরী করার বিষয়ে বলতে গেলে এটুকু বলাচলে, যে ভাবে 



শিল মোছর (গালা ) ১২৩ 

ফিনাইল তৈরী হয় এও ঠিক সেই ভাবে তৈরী হুবে। প্রথমে ক্যাস্টর অযনেল, 
রোজিন, ও কিক সোড| দিয়ে সাব!ন করে নিতে হয়। এরপর পরিমাণ 

ম'ত জল ও ব্যাচিং অয়েল মিশিয়ে দিলেই কাটিং অয়েল হয়ে গেল। 

মনে হয় কাটিং অয়েল সম্বন্ধে একট! ধারণ! পাঠককে দিতে পেরেছি। 

তবু অনেকের মনে এর চাহিদা ও বাজার সম্বন্ধ প্রশ্ন জাগতে পারে । গোটা 
ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে এর চাহিদা, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে। তবে 

পশ্চিম বাংলায় ও পাঞ্জাবে এর চাহিদা খুব বেশী। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে 

বলতে পারি, ঘত দিন যাবে চাহিদা আরও বেড়ে যাবে। 

কাটিং অয়েল তৈরী করার ফরমূলা 
ক্যাস্টর অয়েল-_ ৩* গ্রাম 

রোজিন-_ ৭০ গ্রাম 

কিক সোডা--. ১৬ গ্রাম 

জগ-_ ৭৫ সি, সি 

দ্বিভীয় পর্যায় 

ট্রাই এধিলন আমিন ওলিয়েট-- ২৪ গ্রা 

ব্যাচিং অয়েল-- ৩২৫ সি, দি 

শিল মোহর (গাল!) 
একশত টাকা মুলধন নিয়ে গ্রামে বা শহর অঞ্চলে এই ব্যবসা আরম্ভ কর! 

যেতে পারে। আর লাভও থাকে যথেষ্ট। তাই অল্প মূলধনের ঘতগুলি 
ব্যবসা আছে তারমধ্যে শিল মোহর করার গাল! একটি ভাল ব্যবসা। 

মাঝারি সাইজের লোহার কড়াই একটি, ও পাঁচ ইঞ্চি লম্বা পাইজের ১০০টি 

' কাঠের ছাচ হলেই চলে যাবে । 
এখন দ্বেখা! যাক কি কি জিনিষ লাগে এটি তৈরী করতে? (১) শেলাক 

ওয়াক্প, (২) রজন, (৩) টারপেনটাইন অয়েল ও (৪) রং । 

গাল জিনিষটি কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এক প্রকার গাছের 

আঠা। পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়াতে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। এটির 
সঙ্গে শতকর! ছয় ভাগ হিসাবে মোম মিশিয়ে শেলাক ওয়াক্স তৈরী করা হয়। 



১২৪ স্বদেশ ও শিল্প 

রজনও বাজারে অনেক রকমের পাওয়া যায়। তবে শিলিং ওয়াক্সম তৈরী 

করার ময় এন্-গ্রেভ রজন ব্যবহার কর! তাল। কারণ এতে ময়লার ভাগ 

অনেক কম থাকে । আর টারপেনটাইন ১নং হলেই ভাল হয়। ঘোর 
লাল বা গোলাপি এর মধ্যে যে কোঁন একটি রং ব্যবহার কর! চলে । আলতার 

প্রসঙ্গে বুঙ এর বিষয় নিয়ে বিষদভাবে লেখ! হয়ে গেছে। প্রয়োজন মনে 

করলে পাঠক এটি দেখে নিতে পারবেন । | 

করমুল_ 
বুজন ২ গ্রাম 

শেলাক ওয়াক ৮ গ্রাম 

টারপেনটাইন অয়েল ২০ সি. সি. 

রং ১ গ্রাম 

তৈরী করার নিয়ম। প্রথমে শেলাক ওয়াক্স ও রজন লোহার কড়াইয়ের 
মধো দিয়ে উনানে চাপিয়ে দিতে হবে । এ ছুটি জিনিষ যখন সম্পূর্ণ গলে ঘাবে 
তখন কড়াই নামিয়ে নিয়ে বুং ও টারপেনটাইন ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে ছাচে 

ঢেলে দিলেই শিলিং ওয়াঝ্স তৈরী হয়ে যাবে। 

এয়ার--পিউরিফায়ার 

নামট। বিদেশী হলেও সম্পূর্ণ দেশী প্রথায় ও ভারতবর্ষেই এটি তৈরী 

হচ্ছে। বেশ কয়েক মান আগে পশ্চিম বাংলার ৰড় বড় শহরে অব্শ্ঠ 

কলকাতাকে ধরে নিয়ে এটি প্রথম দেখা গেল। আমর সাধারণতঃ ঘরে যে 

ধুপ কাঠি জালি এটিও ঠিক এ ধরণের । ধুপ বাতি জালাতে আগুণের 
দরকার হয়, তবেই গন্ধ বার হয়। কিস্ত এটির জন্য কোন রকম আগুন 

জালাবার দরকার হয় না। নিজের থেকেই স্ু-গন্ধ বার হয়। আরও ছু তিনটি 
কাজ এয়ার-পিউরিফায়ারে হয়। (১) দুর্গন্ধ ষয় বাতানকে স্বগন্ধ যুক্ত করে 
(২) মশার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 

এসব কথা জানার পর অনেকেই হয়তো! ভাবতে শুরু করেছেন এত টাকা 

খরচ করে এয়ার-পিউরিফায়ার কেনার কি দরকার? ঘরেতে অল্প পরিমানে 
ভাল আতর অথবা পেণ্ট দিলেই তো! কাজ চলে যাবে । আমার প্রশ্ন হ'ল সে 

গন্ধ কদিন থাকবে? মাত্র দু-দিন কি তিন দিনবাদেই সমস্ত গন্ধন্হয়ে 

যাবে। কিন্তু এয়ার-পিউরিফায়ার প্রায় ছুই-থেকে তিন মাধ ঘরেতে থাকবে। 



এয়ার--পিউরিফায়ার ১২৫ 

দেখতে দাদ ও স্থ পলিমের কৌটার ম'ত গোল, আর মোটা এ রকমই 

হবে। বেশ শক্ত-হয়। একটি আঁধারের মধ্যে রাখতে হয়। মজার জিনিষ 

হ'ল, গন্ধ বার হবার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-পিউরিফায়ার একটু একটু করে খইতে 

আরত্ত করে। শেষে কেবল কাগজের আধারটি পড়ে থাকে, বাকী নব উপেযায়। 

এখন তা হলে বুঝতে পারা গেল এমন জিনিষ দিয়ে এটি তৈরী, যা সহজে 

বাতানের সঙ্গে উপে যেতে পারে । পশ্চিম বাংলার বা কলকাতায় এখনও কেউ 

এ জিনিষ তৈরী করেন নি। কেবল বোম্বের একটি কোম্পানি এটি তৈরী 

করছেন। এক পিসের এখানে দাম পড়ে ২'৫০ পঃ। বিভিন্ন ধরণের গন্ধ 

যুক্ত এয়ার পিউরিফায়ার বাঁজারে পাওয়া! যায়। যদি কেউ এটি করতে উৎসাহ 

পেয়ে থাকেন তবে বাজার থেকে এক পিন কিনে নিয়ে এর আকার বা ওজন 

সম্বন্ধে একট! ধারণ1 করে নিতে পারেন। 

একটু ভাল ভাবে চালাতে গেলে প্রীয় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার 

কাছাকাছি খরচ পড়ে। একটা ছোট নাইজের ঘর পেলে এই শিল্প 

গড়তে পার। যায়। আর লোক লাগে মাত দু-জন। এর মধ্যে একজন 

951587%7 কে ধরে নিয়ে । কোথায় এর ব্যবহার হয় তাও জানিয়ে দিচ্ছি। 

ঘরেতে, পাইখানায়, ও বড় ঝড় অফিসে অফিসারদের চেম্বারে এর প্রচলনটা 

খুব বেশী। একথা! জোর দিয়ে বলা যেতে পারে পশ্চিম বাংলায় ধূপের বিকল্প 

হিসাবে এই রকমের কারখানা প্রথম হবে। আর এর ব্যবহারট! অনেকে 

জেনে গেছেন বলে প্রচার করতে বিশেষ একটা অস্থবিধা হবে না। প্রণম 

দিকে এটি ধারা তৈরী করবেন তীর] বেশ কয়েক বছর পশ্চিম বাংল! ছাড়! 

অন্তান্ত রাজ্যেও ভাল মার্কেট পাবেন । এটি তৈরী করতে যে সমস্ত জিনিষ 

দরকার হবে সেই সমস্ত জিনিষগুলির নাম ও ফরমূলা দিচ্ছি। 

করনা £-- 

স্তাফ খ্যালিন্ ৮* গ্রাম 

পাইন অয়েল ৮সি,সি 
মাইক্র--ক্রিস্ট্যালাইন্--ওয়ান্স ৭ গ্রাম 

ইয়ারা-ইয়ার ১ গ্রাম 

“্পাইক ল্যাভিগার ২ সি.নমি 

২১৩৪ 



১২৬ ভ্বদেশ ও শিল্প 

প্রস্তুত প্রণালা- এয়ার-পিউরিফায়ার প্রপ্তত করতে হলে ওয়াটার 

বাথের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল। প্রথমে ন্তাফখ্যালিন্কে গু ড়া করে সম্পূর্ণ 

রূপে গলিয়ে নিতে হবে। এরপর মাইক্র-ক্রিন্ট্যালাইন্-_-ওয়াক্স, ইয়ারা- 
ইন়্ারা ও পাইন অয়েল একত্রে এ গলিত ন্যাফ খ্যালিন্য়ে ঢেলে দিতে হবে। 

সমস্ত _জিনিবগুলো যখন ভালভাবে মিশে যাবে তখন ওয়াটার বাথ থেকে 

পাত্রটি নামিয়ে ঠিক ঠাণ্ডা হওয়ার মুখে ম্পাইক ল্যাভিগার পরিমান ম'ত 
মিশ্রিত করে ছাচে ঢেলে দিতে হবে। 

এই জিনিষটি ধিনি তৈরী করবেন তাঁর তিনটি জিনিষের প্রতি খেয়াল 
রাখা বিশেষ দরকার । (১) যে পাত্রটি ওয়াটার বাথে বসান হবে অর্থাৎ 

যাতে এয়ার-পিউরিউফায়ার তৈরী করা! হচ্ছে সেই পাত্রটি যেন লোহার ন1 হয়। 

সব থেকে ভাল হয় হ্দি ষ্টেনলেস্ গ্রীলের হয়। ত! নাহলে এনামেলের পাত্রও 

চলতে পারে। (২) ছণচে ঢালার পর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা দিয়ে ফেলতে হবে। 

নতুবা গন্ধ সব উপে যাবে। যদি কেউব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেতে চান সেই 

কারণে একটি ছোট্ট স্বীম দিয়ে দিচ্ছি। এস্বীম নিয়ে ব্যাক্কের কোথাক্প এবং 

কার সঙ্গে দেখা করতে হবে সে কথা আগেই আলোচনা! হয়ে গেছে। পাঠক 
দেখে নিয়ে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। (৩) এয়ার-পিউরিউফায়ার বা 

ওডনিল নাট! কিন্তু দেওয়া চলবে না। আইনের দিক থেকে বাধ! আছে। 
যে কোন একটি ভাল দেখে নাম দেওয়া চলতে পারে। 

$1--৮08]171187 60 298/08 8 

&, ০০-76০001100 95060016076 88৪. 2,609 
1,187 2 006891) ০10/990891 
2. 00876247166 | মর মী 

9, 11001575610 572 110107167% 7৪, 8১500/- 
(৬) 9, 9. 280 1 8৪, 1১000/- 
(8) 102 280 ] 7৪, 31090/- 

(6) 3.9 38106: গু 138, 60/- 

(2) য918010£ 8০819 (1) 78৪, 850/- 

(৫) 708, 00001070606 198, 0০0/- 
(7) ০০৫৪০, 1016 7৪, 600/- 

(2) 11988, 010৪) 300:889 8800৭ 980, ৪, _ ্00/- 

৪, 9১600/- 



এয়ার--পিউর্িফায়ার 

স, 09001106 1750920160 0114, 

6, 

]), 

35 ৪519 ০1 185000 7268, ০ 

17401199810 285, 2১00/9৪, 0600160179 

1, 9. 11596911518 

(9) 15880811779 

(8) 79109 ০1) 

(০) 1110:0 ০7588511199 ৪ 

(2) 68:5-56525 

(৫) ৪0109 1,859009£ 

2. 938181168 & 965 

১২৭ 

138. 9,800/- 
98, 1.500/- 

98. ?80/- 
180/- 
160]- 
100/- 

8001-_ 
71801 

69) ০০০ (2) 98৪, 

(8) 851980285 (2) ৪, 

(6) 18065 & [15568 ৪, 
(9) 7897708 1:28 

138. 

[08৪] 1২৪, 2১930/- 
5৪7 78৪. 9,900-/ 

17620108690. 090168]1 00818551000 19001:1776 1139002110 

11509001609 002 3 12000608 
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718, 9১400/- 

9৪ ২৪. 9,500/- 

[190880159 07018 800 15088 810 7, 4, 

18800101106 197 
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[06090186101 0 

81501017061 ৫) 165% 
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11788758800 0801621 
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ঘ.05/- 

13৪, ৪6,000/- 



মোমবাতি 

যখন আমাদের দেশে বৈছাতিক বাতি ছিল না তখন প্রতি ঘরে রাজে হয় 

তেলের প্রদীপ না হয় মোমবাতি ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে সেই 

জায়গায় বৈদ্যুতিক বাতি স্থান দখল করে নিয়েছে। তবুও বিশেষ কয়েকটি 
ক্ষেত্রে ভারতের সকল সম্প্রদায় বারমান মোমবাতি ব্যবহার করে থাকেন। 

বিভিন্ন সাইজের মোমবাতি বাজারে চলে। এটা নির্ভর করে ছাচের মাপ 

অন্ুমারে। সম্পূর্ণভাবে হাতে, কাঠের ছণচে তৈরী করা যায়। তবে তাতে 
একটু অন্থবিধা আছে। মোমবাতির সত! বা পলিত! ঠিক মাঝখানে দেওয়া 
যায়না । সেই কারণে একটি মেসিনের দরকার হয়। একটু ভাল দেখে 
অর্থাৎ লোহার ছ'"চ নিতে গেলে ৫,০** টাক] পড়ে যায়। অবশ্য অনেকর্দিন 
চলে। এর থেকেও একটু কম দামে ছাচের মেদিন হয়, সেটি মোট! টিনের 

পাতে তৈরী । এই মেপিনগুলিতে হুতা পরাতে খুব স্থবিধা। ৩ মিনিটের 
মধ্যে ১০*টি মোম বাতি তৈরী কর! যাঁয়। আমার মতে অল্প দামের তিন 

চারটি বিভিন্ন সাইজের মেসিন কেনা ভাল। তাতে স্থবিধা হয় যে বাজারে 

সব রকম সাইজের মাল দিতে পারা যাঁয়। তিনটি ফরমূল। এখানে দেওয়! 

হুচ্ছে। ১নংটি ভাল কোয়ালিটির মাল তৈরী কর] যাবে। আর ২নংটি 

মাঝারি কোয়ালিটির হবে। দীমটাও অনেক কম পড়বে। 

করমূলা--১ 

প্যারাফিন ওয়াক ৭০ গ্রাম 

বীজ.ওয়াক ৫ গ্রাম 

চঙ্িব ২৫ গ্রাম 

১০০ গ্রাম 
করখুল।-২ 

প্যারাফিন ওয়াক্স . ৭* গ্রাম 
হিক়্ারিক এযাসিড ৩০ গ্রাম 

১৩০৩ গ্রাম 

করমুল।--৩ 

প্যারাফিন ওয়াক্স (১৩৫০--১৪৯০) ৫৫ গ্রাম 
হাইড্রোজিনেটেড ভেজিটেবেল অয়েল. _৪৫ গ্রাম 



মোমবাতি ১২৯ 

ফরমূলা জানার পর এবার যে প্রশ্নটি আমে তা হ'ল ছাচ। এই প্রসঙ্গে 
আগেই কিছু বল! হয়েছে । তবু কিছুটা আলোচন! করলে পাঠকের সুবিধে 
হবে। সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন বাজারে বিভিন্ন সাইজের মোমবাতি বিক্রী 

হয়। এটা নির্ভর করে ছাঁচের মাপ অনুসারে । সম্পূর্ণ হাতে তৈরী কাঠের 
ছণাচেও তৈরী করা যায়। তবে তাতে অন্থবিধা দেখা দিতে পাবে। 

মোমবাতির স্থতো৷ বা পলতে ঠিক মাঝখানে দিতে পারা যায় ন1। সেই কারণে 

বাজার থেকে কিনতে হয়। প্রথম দিকে বাজারে আসতে গেলে খুব কম করে 

ছ” রকম ছাচের দরকার । এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী ছাঁচ যেমন হালক1 হয় 
তেমনি দ্বামের দিক থেকেও বেশ কম পড়ে। বিভিন্ন সাইজের ও একসঙ্গে 

যত বেশী কর! যাবে তার ওপর নির্ভর করছে দ্বাম। 

একসঙ্গে যতগুলে। মোমবাতির বাজারে মোমবাতির ছ'চের 

তৈরী হৰে আহুমানিক মূল্য সাইজ দাম 

৬৪ ৪পঃ ৩'১/২% ৮ ১/৪% ৯৫:০৩ 

৫৩ ৫পঃ ৪% ৯ ৫/১৬ ১১৩,০৩৩ 

৫০ ৬্পঃ ৫"১/২% ১ ৩/৮" ১২৫০০ 

৩৬ ২০্পঃ ৭,১/৪% ১৫ ১/২% ১৫৬,৩০৩ 

২৪ ২৫পঃ ৮৮১৫ ৫/৮% ২০০৭০০ 

২৪ ৪০পঃ ৯% ১৫ ৫/৮ ২২৫,৩০৬ 

এই যে তালিকাটি দেওয়া হ'ল তার একমাত্র কারণ পাঠক যাতে ছা'চ ও 

মোমবাতির সাইজ সহ দরীমের একট] ধারণ! করতে পারেন। তবে আমার 

অহরোধ, কোন মেসিন পঞ্র তৈরী করার কোম্পানীতে গিয়ে এই দরদাম 

নিয়ে তর্ক করবেন না। কারণ আজকাল বাজারের যা অবস্থা তাতে কোন 

জিনিষ এক সপ্তাহের জন্যেও একভাবে থাকে না। কাজেই ছীচের দাম 

অন্ুমারে কোথাও ২৫ টাঁক1 থেকে আরম্ভ করে প্রায় ১০ টাক! পর্বস্ত কম বা 
বেশী হতে পারে। 

কিভাবে তৈরী করতে হবে 

তৈরী করার বিষয়ে এইটুকু বল! চলতে পারে, একটি বড় দেখে লোহার 
কড়াই লাগবে । কারণ সমস্ত জিনিষ একসঙ্গে মিশিয়ে গালান দরকার । আর 



১৩৯ ত্বদেশ ও শিল্প 

এ গলিত মিশ্রনকে কড়াই থেকে তুগতে হাতার প্রয়োজন । ছাচে ঢালতে 
যাতে স্থবিধে হয় সেই কারণে পলেখিনের অথবা খ্যালুমিনিয়ামের বড় মগ 
হলেই সবথেকে ভাল। আরও একটি বিষয়ে ভালভাবে নজর রাখা 
দরকার। যাতে যোম পুড়ে না যায়। যদ্দি পুড়েযায়, বা কড়ায়ের তলা 

ধরে মায় তৰে ৰাতি গ্রারাপ হয়ে যাবে ও যতগুলো বাতি তৈরী হবার কথা 
তার থেকে নংখ্যায় অনেক কমে যাবে। কাঁজেই উনানের আচ খুব টিমা 
হবে। যদি দেখ! যায় যে আঁচ খুব বেশী রয়েছে তখন কড়াই নামিয়ে নিয়ে 

তবেই ছণচে চাল! দরকার । আদল কথা, আচে ঘখন কড়াই থাকবে তখন 
যেন ষোমে ফুট না ধরে। জআনেকে অবার সামান্য হলুদ রং মিশিয়ে দেন। 

এতে বিশেষ কোন উপকার না! পেলেও বাজারে বিক্রী করার সময় খানিকটা! 
স্থুবিধে হয় । কারণ বীজ ওয়াক্স দেখতে সামান্ত হল্দে। কাজেই নকল রং 
করে ৰল! হয় মৌমাছির মোম বা বীজ ওয়াক্স মেশান হয়েছে । অর্থাৎ একে- 
বারে খাটি জিনিষ। ঠিক ছাচে ঢালার আগেই রং মেশান হয়। 

ধাত মাজার পেস্ট 
রোজ সকালে মুখ ধোয়ার সময় যেটি আমাদের ব্যবহার করতে হয় 

তাহু'ল দাত মাজার মাজন বৰ পেস্ট । বাজারে অনেক বড় বড় কোম্পানি 

বয়েছে তার! বিভিন্ন ধরনের মাজন বা পেস্ট তৈরী করে বাজারে চালাচ্ছেন। 

কিন্ত এই মাজন ব! পেস্ট হদ্দি কয়েকটি বিশেষ ধরণের দীতের রোগের 
উপযোগী করে তৈরী হয় তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম অর্জন করা! যায়। 

খুব সহজে দাতের যে সমস্ত রোগগুলি দেখ! যায় তা হ'ল, দাতের ষাঁড়ি ফোলা, 

দাত ব্যথা করা প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। এখানে যে ফরমূলার উল্লেখ করা 
হচ্ছে, তাতে একদিকে যেমন দীত পরিষ্কার হবে আবার যে ছুটি রোগের কথ! 

বলা! হ'ল সেগুলিও ভাল হয়ে যাবে। বড় করে করার জাগে বাড়ীতে 

প্রথমে ছোট্ট একটি চার্জ করে দেখে নিতে পারা যায়। 

কাঠা দেড়কের ম'ত জায়গা পেলে এই শিল্প গড়ে তুলতে পার! যায়। 
তার মধ্যে মার এককাঠ। জায়গায় শেভ. দিলেই হবে। আবার যাদের 

খালি জায়গ। নেই অথচ ছুটি মাঝারি ঘর খালি পড়ে আছে, সেখানেও এই 
শিল্প গড়ে তোলার কোন অস্থবিধ! ছয়না। তবে নামান্ত বিছ্যাৎ শক্তির 
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প্রয়োজন হয়। আর দুই-থেকে তিনজন মাত্র লোক লাগে এই কারখানা 
চালাতে। 

এবার দেখা যাক কিকি কাচামাল লাগে এটা তৈরী করতে । (১) 

প্রেনিপিটেভ চক্, (২) পিপারমেণ্ট অয়েল, (৩) ট্রাগাকান্থ গঁদ (৪) নিউ- 
্রীল সোপ পাউডার, (৫) গ্রিপারিণ, (৩) স্যাকারিণ, (৭) লবঙ্গের তেগ। 

সমস্ত কাচামালগুলি কোমক্যাল মার্কেটে পাওয়া যায়। কেবল একটি জিনিষ 
এখন পাওয়া খুব শক্ত । কারণ বাজারে দীমটা বেশ চড়ে গেছে। সেটি 

৭নং কাচামাল। তবে যদ্দি একান্ত না পাওয়া যায় লাইট ম্যাগকার্ব বাবহার 
করা চলে। আবার ৩নং মালটির বদলে একটি কোম্পানি নতুন জিনিষ 
পেস্টে ব্যবহার করছেন। মাত্র ৫-৬ মাস আগে ব্যবহার শুরু হয়েছে। 

যারা পেস্ট এখন তৈরী করছেন তারাই হয়তে! জানেন না। নামটা জানিয়ে 

দিচ্ছি। সোডিয়াম--লরিল--সালফেট, একটি চার্জে অর্থাৎ যে ফরমূলা 
দেওয়া হচ্ছে তাতে ২% অর্থাৎ শতকরা হিসাবে ২ ভাগ ব্যবহার করতে 

হয়। এখানে বিভিন্ন কাচামাল নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। এবার যিনি এই 
শিল্পচি গড়বেন একটা! 8882৫9:0. ঠিক করে নিয়ে তবেই বাজারে চালু 
করবেন। 

রোজ যদি ৭* কেজি করে উৎপাদন কর! যায় তবে ছুটি মা 

মেসিনে কাজ চলে যাবে । বসানোর খরচ সমেত পড়বে প্রথম মেদিনটি 

৭০০* হাজার টাকা । নাম- প্রাগিং মিল বা পাগ মিল, তৰে ষ্রেন-লেস- 

গ্রীলের হওয়া দরকার | কেপ্যালিটি হবে ২ ঘণ্টায় ১* কেজি করে মাল তৈরী 
করতে পারবে। হিল্বেটা দেওয়া হচ্ছে যর্দি এক শিফট. ৮ ঘণ্টা করে 

কারখান! চালান যায়। আর লাগবে টুথ পেস্ট, টিউবে ভরার মেসিন। এটিরও 
দাম প্রায় ৬০০০ হাজার টাক] পড়ে যাবে। 

ফরমুলা-_১ 

প্রেনিপিটেড চকু ৫০০ গ্রাম 

পিপারমেণ্ট অয়েল ১৫ নি.লি, 

ট্রাগাঁকান্থ গঁদ ৫০ গ্রাম 

নিউট্রাল সোপ পাউডার ৭৫ গ্রাম 

গিসান্রিণ ১০০ সিসি, 
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করমুল। (২) 

প্রেসিপিটেড চক্ ৪৫০ গ্রাম 

পিপারমেন্ট অয়েল ১৫ সি.সি. 

ট্রাগাঁকান্থ গঁদ ৫০ গ্রাম 

সোডিয়াম-_-লরিল--সালফেট ১৫ গ্রাম 

লাইট-_ম্যাগ-_কার্বনেট ৫০ গ্রাম 
লবঙ্ষের তেল ২৫ ফোটা 

শ্যাকারিণ ট্যাবলেট ৪টি 

এখানে ছুটি ফরমূলা দেওয়া হ*'ল। একই ধরনের কীচামাল দিয়ে তৈরী 
করা হয়েছে। তবে ২নং ফরমূলায় শ্যাকারিণ ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে। 
১নং ফরমূলাতেও দিতে পারা যায়। এর প্রধান কাজ সমস্ত পেস্টটিকে একটু 
মিষ্ট করা। ফরমূলায় যাই থাক, নিজেদের ঠিক করে নিয়ে দেখতে হবে যাতে 
বাজারে আর পাঁচটা কোম্পানীর সঙ্গে দাম ঠিক রেখে চালাতে পারা যায়। 
টুথপেস্ট যাতে থাকে, তার নাম “পেস্ট টিউব |” এটি কিন্তু বাজারে পাওয়া যাবে 

না। কলকাতায় তিনটি কোম্পানি তৈরী করেন। (১) 119881-002, 

(২) 17501810 &]0001100 00009905, (৩) 0980 [.5]| এদের কাছে 

একসঙ্গে ২৫ থেকে ৫* হাজার পিসের অর্ডার দিতে হয়। তা! নাহলে এ সব 

কোম্পানী অর্ডার নিতে চায় না। বেশী মাল একসঙ্গে করতে দিলে দামের 

দ্রিক থেকে একটু কম পড়ে। 

কিভাবে তৈরী করা হবে? 

ফরমূলায় যে সমস্ত কীচামালগুলি দেওয়া আছে, সবগুলিকে ভালভাবে 
ওজন করে নিয়ে ১নং মেদিনে দিয়ে দিতে হবে। কেবল গ্নিপারিণ প্রথমে 

অর্ধেকটি মিশিয়ে বাকী অর্ধেকটি আলাদা জায়গায় রেখে দিতে হবে। একঘণ্টা 
মেদিনে ভালভাবে মিশে যাবার পর ধীরে ধীরে বাকী গ্রিসারিণ মেশাতে হবে। 

যদি দেখা যায় ঠিক পেস্টের ম'ত হয়নি তবে আরও খানিকটা গ্রিপারিণ মেশাতে 
পারা যায়। টুথ পেস্ট তৈরী হয়ে গেলে ২নং মেসিনের সাহায্যে পেস্ট, টিউৰে 
স্বরে ফেলতে হবে। বযর্দি কোন কারণে টিউবে তরা না হয় তবে আলাদা 
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একটা কাচের পাত্রে অথবা এনাঁমেলের পাত্রে ভালভাবে ঢাক! দিয়ে রেখে 

দিতে হবে। যদি খুলে রেখে দেওয়া যায় তবে পেস্টে ময়লা লেগে রং খারাপ 

হয়ে যেতে পারে অথবা! ধুলা-বাঁলি পড়ে দীত মাজার সময় অস্থবিধা হতে পারে। 

ধাঁত মাজার মাজন 

দাঁত মাজবার পেস্টের ম'ত মাজনেরও বিবাট চাহিদ্বা রয়েছে । হিসেব 

করে দেখা গেছে শতকর! প্রায় ৬* জন লোক মাজন বা এ জাতীয় কোন টুথ 
পাউডার ব্যবহার করেন। পামান্ত জায়গা! পেলেই এই শিল্প গড়ে তুলতে পারা 
যায়। যাদের মাঝারি সাইজের একখান খালি ঘর আছে সেখানেও কারখান! 

করা চলবে। তাছাড়া বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে এই কাজে সাহায্য 
করতে পারে। কারণ এট! সম্পূর্ণ গৃহ শিল্পের পর্যায়ে পড়ছে। 

করমুল। €১) 

প্রেসিপিটেড চক £*০ গ্রা্ 

লাইট ম্যাগ কার্বনেট ৫০* গ্রাম 

ফিটকিরি ২০ গ্রাম 

পিপারমেণ্ট অয়েল ৮ পিসি. 

স্যাকারিণ ৫ গ্রাম 

কারমাইন রং ৫ গ্রাম 

এই ফরমূলায় তৈরী মাজন খুব সাধারণ ধরণের হবে । আর খরচ" কম 

পডবে। প্রথমে ফিটকিরিকে ভাল ভাবে গুড়ো করে নিয়ে তারপর পাতলা 

কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে । শেষে একট কলাই করা গাল! অথবা পলেখিনের 

কোন টবে সমস্ত জিনিষ একসঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে কৌটা অথবা শিশিতে 
প্যাক করে ফেলতে হবে । এখানে একটা কথা বলে রাখ! প্রয়োজন যে 

অনেকে ফিটকিরি সোজাসুজি ব্যবহার করেন। তবে আমার মতে সেটা না 

করাই ভাল। ফিটকিরিকে কোন লোহার চাটুতে ভেজে নিয়ে তারপর গুড়ো 
করে নিয়ে মাজনে ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে ফিটকিন্রি উত্তাপ পেলেই 
গলে গিয়ে গা আঠার মত দেখাবে ও বড় বড় ফুট উঠতে থাকবে। শেবে 
এক সময় শুকিয়ে গিয়ে হাক্ষা খে এর ম'ত হলেই নামিয়ে ফেলতে হবে। 

এরপর গুড়িয়ে ও শেষে ছেকে নিয়ে তবে মাজনে ব্যবহার কর! চলবে । 
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ফবমূল। (২) 

(১) গ্রেদিপিটেড চক্ ৫০* গ্রাম 

(২) লাইট ম্যাগ কার্বনেট ৫** গ্রা্ 

(৩) ফিটকিরির খে ১২ গ্রাম 

,(৪) আঅকর করাহা ১০ গ্রাম 

(৫) মাজুফল ১* গ্রাম 

(৬) লবঙ্গ ১০ গ্রাম 

(৭) পেোঠ ১* গ্রাম 

(৮) গোলমরিচ ১০ গ্রা্ 

(৯) কর্পুর ১* গ্রাম 
(১) সৈদ্ধব লবণ ১** গ্রাম 

(১১) পিপারমেণ্ট অয়েল ৫ সি.পি 

সাধারণ দাতের রোগ এই যাঁজনে নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে । সেই সঙ্গে দাত 

সাদা ধপধপে হয়। পাঁওরিয়!, অকালে দীতনড়া, পুঁজপড়া, মাড়িফুলে ব্যথা 

কর! ইত্যাদি রোগগুলো নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। ফিটকিরি আগের মত 
ভেজে নিয়ে গুড়ে! করার পর কাজ করতে হুবে। বাকী ৪নং থেকে ১০ নং 

পর্যস্ত সমন্ত জিনিষ ভালভাবে গুঁড়ো করে তারপর পাতল! কাপড়ে ছেকে 
নিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে হুবে। তৈরী করার খরচ সামান্ত বেশী 

পড়লেও এই মাজন বাজারে ছাড়লে যথেষ্ট সুনাম পাওয়া যাবে | . 

করনুলা- (৩) 

প্রেসিপিটেভ চক ৮* গ্রাম 

চীনেমাটি ২০ গ্রাম 

নীমের পাতা (শুকনে। ) ১* গ্রাম 

পিপারমেপ্ট ৩গ্রা্ম 

কপ্পুর ৩ গ্রাম 
সবুজ রং ৫ গ্রা্ 

ওনং ফরমূলায় তৈরী হবে নীমের মাজন। বহলোকের নীমের মাজনের 
প্রতি আলাম একটা বিশ্বাস আছে। তাই বার মাঁসই এর চাহিদা! রয়ে গেছে। 



দাত মাজার মাজন ১৩৫ 

পাউডার জাতীয় জিনিষগুলে ছাড়! বাকী সমস্ত ভালভাবে গুড়ো করে নিয়ে 

সেই একই পদ্ধতিতে একসঙ্গে িশিয়ে দিলেই নীমের মান তৈরী হয়ে ঘাবে। 

করমুলা-- (8) 

প্রেসিপিটেত চক্ ৬* গ্রাম 

লেকটোজ ৪০ গ্রাম 

ক্রীম টার্টার ১* গ্রাম 

অয়েল রোজ ই সি-সি 
অয়েল জেরেনিয়ম ই সি.সি 
কার্বলিক এযাসিভ ( দ্বানা ) ২ গ্রাম 

কারমাইন বং ১২ গ্রাম 
ফরমূলা দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এর থেকে যে মাজন তৈরী 

করা হবে তাকে কার্বলিক মাজন বলা চলতে পারে । মুখের চুর্গন্ধ দূর করতে 
এই মাজন বিশেষ সাহায্য করে এছাড়াও দীতে পোকা লাগলে নিয়মিত 

এই মাঁজন বাবহার করলে নিশ্চয় তাল হয়ে যাবে। আগের মাজনগুলো 

যেভাবে তৈরী করতে বল! হয়েছে এটিও ঠিক একই ভাবে তৈরী করতে হবে । 

ফরমুলা- (৫) 

লবন ১* গ্রাম 

মস্তগী ১০ গ্রাম 

গোল মরিচ ১০ গ্রাম 

সৌঠ ১০ গ্রাম 

কপূর কচুরী ১০ গ্রাম 
সুগন্ধ বাল! ১* গ্রাম 

জোয়ান ৩ গ্রাম 

কপুর্ব ৩ গ্রাম 

ফিটকিবিবর খৈ ১০ গ্রাম 

দ্বার চিনি ৫ গ্রাম 

সাদা জিরে ১৭ গ্রা্ 

চক ১৫* গ্রাম 
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এই মাজনকে বলা হয় দ্বেশী মাজন। অথবা কবিরাঁজী মাজনও বলে 
বিক্রী কর! চলে । রোজ ব্যবহার করলে দাতের কোন রোগ হয় না। 

হুগন্ধি জল 

স্বগদ্ধি জল বলতে গেলে আমরা! দু-রকম জলকে বুবি। (১) গোলাপ 

জল, (২) কেওড়া জল। বিভিন্ন জিনিষে ও সরবৎ তৈরী করতে একাস্ত 

দরকার । এই ছুটি সুগন্ধি জল ছুভাবে তৈরী করা যায়। বিভিন্ন প্রকারের 

রূসায়নিক গস্ধন্রব্য ভডিস্টিন্ড ওয়াটারে মিশিয়ে অথব। ফুলের পাপড়ী থেকে 
নির্যাস বার করে অর্থাৎ স্টীম ডিহিলেশনের সাহায্যে। নকল গোলাপ জল 

অর্থাৎ বিভিন্ন স্থগন্ধ মিশিয়ে তৈরী করার ফরমূল!। 
এসেন্স অফ. রোজ ৩ সিসি. 
জেরেনিয়াম অয়েল ১ লি.সি. 

' রেকৃটিফাইড স্পিরিট ১৬ পি.সি. 

সমস্ত জিনিষগুলি একটি কাচের বোতলে ভালভাবে মিশিয়ে ৪-৫ দিন 
রেখে দিতে হবে। এরপর ৩০০ সি, সি. ডিস্টিন্ড ওয়াটারে ১৫ সি. সি- 
এসেন্স অফ. রোজ মিশ্রণ ঢেলে দিলেই নকল গোলাপ জল তৈরী হয়ে যাবে। 

ফরমূলায় জেরেনিয়াম অয়েল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। খরচ কম করতে 
হলে এই জিনিষটি বাদ দিয়ে তৈরী করতে পারা যায়। ভাগ একই রেখে 

এসেন্স অফ রোজের বদলে এসেন্স অফ কেওড়া ব্যবহার করে নকল কেওড়ার 

জল তৈরী করা যায়। 

নকল কেওড়ার জল ও নকল গোঁলাপ জল কিভাবে তৈরী করা হয় তা 

নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। এখন দেখা যাক কিভাবে আসল স্থগদ্ধি জল 

তৈরী করা হয়। আমি আগেই বলেছি স্ত্বীম ডিষ্িলেসনের সাহাধ্যে তৈরী 

করা সব থেকে ভাল উপায়। ভাল বলতে, জিনিষের গুণাগুণের কথা বলা 

হচ্ছে। প্রথমে ছুটি ফরমূল! দ্বিয়ে দিচ্ছি। ১নং ফরমূলায় গোলাপ জল তৈরী 
হবে। কিন্ত তৈরী করার পদ্ধতি সব সময় একই থাকবে। 

করমুলা--(১) 

গে!লাপ ফলের পাপড়ি ২ কেজি 

জল ১ কেজি 
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করমূজ।__€২) 

কেওড়া ফুলের পাপড়ি ৩ কেজি 
জল ১৫০০০ গ্রাম 

স্কল ব1 কলেজের লেবরেটরীতে যে ভাবে ভিস্টিন্ড ওয়াটার তৈম্মী করা 

হয়, অনেকটা সেইভাবে তৈরী করতে হবে। তবে কাচের জিনিষ পত্রের 

বদলে লোহার পাত্র আর কাচের নলের বদলে তামার পাইপ ব্যবহার করা 

উচিত। প্রথমে একটি লোহার কেটলিতে (যাঁর মব দিক বন্ধ) সাধারণ 

জল দিয়ে তাপ দিতে হবে, অর্থাৎ জনন ফুটে যাতে বাম্প হয়। কেটলির সঙ্গে 

লাগান তামার পাইপের সাহায্যে এ বাম্পকে অন্য একটি লোহার কেটলিতে 
নিয়ে যেতে হবে। এ কেটলিতে জল ও ফুলের পাঁপড়ি আগে থাকতে 

মিশিয়ে রাখতে হবে। এ বাঙ্প ৰা মিশ্রিত জলকে গরম করে অন্য একটি 

তামার পাইপের সাহাযো বাষ্প মিশ্রিত গোলাপ বা কেওড়া জল জম! হবে। 

রোজ আট ঘণ্টা করে যদি চালান যাঁর তবে চার থেকে পাচ দিন পধ্যস্ত এই 
ভাবে স্থগদ্ধি জল তৈরী কর। যেতে পাবে। 

টাটক] ফুলের পাপড়ী থেকে প্রথম তিন, চার ঘণ্টায় যে জল পাওয়া! যাবে 

এ জল আলাদা! বোতলে সরিয়ে রেখে দিলে বাজারে ভাল দাম পাঁওয়! যায়। 
অনেকে গোলাপ বা কেওড়া নিধাস বলে বাজারে বিক্রী কঙেন। 

সেণ্টটেড, হেয়ার অয়েল 

কেশ তৈল উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের একটি অতি পুরাতন কুটার শিল্প বা গুহ 
শিল্প । বাড়ির মেয়ের! ঘরকন্নার কাজ করেও অবসর সময়ে বেগ ১৭* বোতল 

বা তারও বেশী কেশ তৈল উৎ্পার্দন করতে পারেন। স্বগন্ধ যুক্ত কেশ তৈল 
ছু'টি ভাগে বিভক্ত (১) কৰিরাজী পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের দেশীয় উত্ভিদ 
সহযোগে, (২) বেজ্ঞানিক উপায়ে নকল স্থগন্ধি বা এসেন্স সহযোগে । 

কবিরাজী মতে যে তেল তৈরী কব! হয় ত। যদি গুণাগুণের দিক থেকে বিচার 
কর! যায় তবে দেখা যাবে শতীর এবং যাথার পক্ষে অত্যান্ত উপকারী । দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে যে তেল তৈরী কর! হয় তা৷ দেখতে এবং গন্ধের দিক দিয়ে খানিকটা 
ভাল হয় বটে তবে মাথা ও শরীরের দিক থেকে কোন উপকার পাওয়া! যায় 
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না। সময় সময় দেখ] যায় উগ্র-গদ্ধে মাথা ধরে ও অকালে চুল পেকে যায়, 
ন1 হয় ধীরে ধীরে উঠে যায়। 

এই শিল্পে কি কি জিনিষ দরকার পড়ে তা নিয়ে আলোচনা কর! যাক । 
(১) তেল, (২) গদ্ধত্রব্য, (৩) শিশি, (৪) রং, (৫) লেবেল ও (৬) 
প্যাকিং। . : 

(১) তেল-_বিভিন্ন রকমের তেল দিয়ে হেয়ার অয়েল তৈরী করা যায়। 

তার মধ্যে কাস্টর অয়েল, কোকোনাট অয়েল, গ্রাউগ-নাট-অয়েল তিল অয়েল 

প্রতৃত্ভির না উল্লেখযোগ্য । অনেকে আবার ভেজাল হিগাবে একটু দামে 

সম্তা, হোয়াইট অয়েল ব্যবহার করেন। যদি পড়তায় আসে ও বাজার ধরে 

যায় তবে আমার মতে ভেজাল মেশান উচিত নয়। হেয়ার অয়েল তৈৰী 

করতে গেলে পরিষ্কার ও গদ্ধমুক্ত তেল ্ করা দরকার । যদি দেখাযায় 

তেলে সামান্ত খারাপ গন্ধ রয়েছে তবে পাঁচ কেজি তেলের সাথে প্রথমে দু-গ্রাম 

ইয়ারা-ইয়ারা ভালঙ্গাবে মিশিয়ে দিতে হবে। যর্দি তাতেও সামান্ত গন্ধ থাকে 

তবে আরও এক গ্রাম ইয়ারা-ইয়ারা-মিশিয়ে দিজেই তেলের খারাপ গন্ধ 

একেবারেই চলে যাবে । ইয়ারা-ইয়্ার1 কলকাতার এজর! স্ত্রীটে যে কোন গন্ধ 
জ্রব্যের দোকানে পাওয়া যায়। দেখতে অনেকটা ভূষির ম'ত। বর্তমানে এর 
দাম খুব বেড়ে গেছে। এক কেজি ৩* টাক] থেকে ৩৫ টাকায় বিক্রী 

হুচ্ছে। 

(২) গন্ধ ভ্রব্য-_ প্রথঙেই ৰলেছি হেয়ার অয়েলে সগন্ধ করা হয় দু-রকম 

ভাবে, (১) দেশীয় উত্তিদ সহযোগে ও (২) নকল এসেন্স মিশ্রিত করে। 

বিভিন্ন তেলে বি।ভন্ন প্রকারের উদ্ভতি্ব ও এসেন্স মেশাতে হয় তাই আগে 

থাকতে কোন কম্পাউওড দেওয়। সভব নয়। 

(৩) শিশি, লেবেল ও প্যাকিং- বাজারে সব সময় স্ট্যাপ্তার্ড হেয়ার 

অয়েলের শিশি পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি জিনিষ খুব আকর্ষণীয় হওয়া 

চাই। ছু-রকম সাইজের শিশি ও বোতল মার্কেটে চলে। ১** মিঃ লিঃ 

মাপে, ছোট শিশি ও (২) ৪** মিঃ লিঃ মাপে বড় বোতল। প্রথমে এই 

ব্যবসা! চালাতে গেলে ১*৭ বিঃ লিঃ মাপে ছোট শিশিতে বিক্রী করা! ভাল। 

পরে ব্যবম। দীড়িয়ে গেলে ৪&** মিঃ লিঃ মাপে বোতল বাজারে ছাড়া চলতে 

পারে। 
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(৪) বং-- হেয়ার অয্নেল সাধারণত ছু-রকম রং-এর হয়। (১) ঘোর- 
লাল, (২) সবুজ রংএর। তবে ফিকে হলদে বংও বাজারে চলে। তেল 

তৈরী করার জন্য বিশেষ রং বাজারে পাওয়। যায় । তবে বেনেদের দোকানে 

রতন জোত নামে একরকম পাতা পাওয়া যায়। এ পাতাকে তেলের সঙ্গে যদি 

ছদিন ভিজিয়ে রাখা যায় তবে তেলের বং লাল হয়ে যায়। কেবলমাজ 
কবিরাজী মতে এই রংটি করা যায়। অন্ত বংগুলি কিন্ত হবে না। 

আমল । তেল--(১) 

কাস্টর অক্বেল 

অথবা ২৫০০ গ্রান্ 

তিল অয়েল 

শুকনে! আমলকী গুড়ো ৩০০ গ্রা 

এসেন্স জেরেনিয়ম ৬ সি. সি, 

মাস্ক টিংচার ৩ সি সি. 

যে ফরমূলাটি দেওয়া হ'ল তা কবিরাঁজী মতে। এইভাবে প্রত্তত তেল 
মাথার পক্ষে খুব ভাল কাজ করে। প্রথমে আমলকীকে অল্প গুড়ে। কবে নিয়ে 

তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কাচের বোতলে ছিপি বন্ধ অবস্থায় ২* থেকে ২৫ 

দিন রৌজ্রে রেখে দিতে হবে । এই অবস্থায় রোজ কম কঃ দুবার বোতলটি 

বীকানি দিতে হবে। এবার তেল মোটা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে সমস্ত গন্ধ 

দ্রবাগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে শিশিতে বা বোতলে বিক্রীর জন্য প্যকে কর! 

দরকার । এই ছেলে সবুজ রং ছাড়! আর অন্ত কোন রং চলে না। তাই 

যখন গন্ধ ভ্রব্য মেশান হবে তখন রং মিশিয়ে দিতে হয়। 

আমল! ত্েল- (২) 

কোকোনাট অয়েল ২৫০ গ্রা্ 
আমলা! এসেন্স € সি. সি. 

ম্পাইক ল্যাঁভেগার ২* ফোটা 
অয়েল পশ্পিয়া ১* ফোটা 

সবুজ রং সামান্ত 

পঙ্গতি একই। তেলের সঙ্গে বং ও গন্ধত্রব্যগুলি সব একসঙ্গে মিশিয়ে 

কিছুক্ষণ নাড়লেই নকল আমল! তেল তৈরী হয়ে ঘাবে। 
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ক্যান্থারাইডিন-হেয়ার-অয়েল 

কাস্টর অয়েল 

অথবা ই 
কোকোনাট-অয়েল 

 টিংচার ক্যাস্থারাইডিন্ ২০ সি. সি. 
অয়েল ল্যাভেগার ২৫ ফোটা 
রোজমেরী অয্নেল ২০ ফোটা 
জেরেনিয়ম অয়েল ১০ ফোটা 

সবগুলি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রায় একমাস একটি বোতলে রেখে দিতে 

হবে। তবে প্রতিদিন বেশ কিছুক্ষণ নাড়া দরকার । শেষ কালে একটা 
কাপড়ে অথবা ফিপ্টার পেপারে তেল ছেকে নিয়ে পরিফার করে নিতে 
হয় ॥ 

যে ছু'টি তেলের ফরমূলা এখাঁনে দেওয়া হ'ল তা৷ বাজারে অনেক দিন ধরে 
চলে আসছে। তাছাড়া ছুটি নামকর1! কোম্পানি তেলগুলি তৈরী করছেন। 

তাই নতুন কোন কোম্পানি এ তেল নিয়ে বাজারে গেলে সহসা প্রতিষ্ঠা পাঁওয়া 

খুব শক্ত। তাই তৈরী করার পদ্ধতি একই রেখে একটি নতুন ধরনের 

গোলাপের গন্ধযুক্ত তেলের ফরমূল! দিচ্ছি। একেবারে নতুন অবস্থায় ধার! 

বাজারে নামবেন তাদের বিক্রী করতে স্থবিধা হবে । 

করমূলা-_ 

কোকোনাট অয়েল ২'৫০০ গ্রাম 

কাস্টর অয়েল ৫০০ গ্রাম 

অয়েল জেনমিন ১০ সি: সিঃ 

ভেনিল৷ অয়েল ৫ সিঃ সিঃ 
এ্যান্বার অয়েল ২ সিঃ মিঃ 

রোজ অয়েল ২ সিঃ সিং 
স্পাইক ল্যাতেগার ১ সিঃ সিঃ 
লাল রং সামান্য 



কালি 
আজকের দিনে লেখার কাজ কিছু করতে গেলে প্রথমেই ফাউণ্টেন পেনের 

কথা মনে আসে । কিন্তু শুধু পেনে তো লেখা যায় ন', তাই পেনে লেখার 

কালিও চাই। পনের বা কুড়ি বছর আগে কিন্ত এই রকম ছিল না। তখন 

স্বলের উচু ক্লাদের ছাত্র বা ছাত্রীদ্দের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের বাযাবহার ছিল। 
বর্তমানে একেবারে নিচু ক্লাচের ছাত্র ছাত্রী থেকে আরভ করে প্রায় সকলেই 
লেখার জন্ত ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করেন। কাজেই যত দিন যাচ্ছে পেনের 

কালির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। 

প্রয়োজন ব৷ চাহিদা! দেশে রয়েছে একথা হয়তে! অনেকে মেনে নেবেন। 

কিম্ত একটি প্রশ্ন তার! আঁমায় করতে পারেন, ৰাজারে যখন নামকর1 একটি 
কোম্পানি রয়েছে সেথানে একই ধরনের জিনিষ তৈরী করে বাজারে দাঁড়াতে 

পারা যাবে? কথাটা মিথো নয়। কিন্তু এ বিখ্যাত কোম্পানিটি যখন কালির 

কারখানা করেছিলেন তখন ছু তিনটি দেশী কোম্পানি সমেত বিদেশী কোম্পানির 

কালি বাজারে চালু ছিল। সেই রকম অবস্থার মধ্যে এ কোম্পানি যদি 
দাড়াতে পারে, তবে নতুন কোন কোম্পানি কেন দীড়াতে পারবে না? অবস্ঠ 
আমি কোন তর্কের মধ্যে যেতে চাই না। নিছক আলোচনা করতে গিয়ে 

কয়েকটা কথা এসে গেল। কোন কিছু জিনিষ উৎপার্ধন করে তা বিক্রী কর! 

মানেই ছু পয়সা লাভ করা । বিশেষ করে কয়েকটি রমায়ন ।শব্ে দেখা যায় 

যা উৎপাদন খরচ তার ডবল দমে বাজারে বিক্রী হচ্ছে। ফাউণ্টেন পেনের 

কালি এই রকম একটি লাভজনক ব্যবসা । ধারা সত্য সত্যই মাঝারি ধরণের 
একটি কারখাঁন৷ করতে চান, তার! হাজার পাঁচেক টাঁকা নিশ্পে প্রথম দিকে 

শ্তকু করতে পারেন | যদি স্কুল কলেজে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে একটু ভালভাবে 

প্রচার কর! যায় তবে ধীরে ধীরে একদিন প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় আসবে । 

কালি জিনিষটি কি? এক কথায় বলতে গেলে জলের সঙ্গে রং গুলে 
যে জিনিষটি পাওয়া যায় তাকেই বল হয় কালি। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ 
গুণ, কালির মধ্যে থাক দরকার । (১) দৌয়াতের বা বোতলের তলাতে 

তলানী না জমে। (২) অনেকদিন একভাবে থাকার পর কাপির ওপরে সর 

ন1 পড়ে। (৩) এ্যাসিভের পরিমাণ এমন হওয়া দরকার যাতে নিবের কোন 

ক্ষতিনা হয়। (৪) লেখার পর কালির রং যাতে খারাপ না হয়। সাধারণ 

ভাবে এই চারটি গুণ থাকলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। কিন্তু রাজ্য 
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সরকার ঘখন তার নিজের ব্যবহারের জন্ত কালি ক্রম করেন তখন এ চারটি গুণ 
ছাড়াও আরও একটি জিনিষ পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় তা কালির রং 

স্থায়ী কিনা । অর্থাৎ রৌস্ত্রে | জলে কালির রং-এর বিশেষ একট! ক্ষতি ন! 
হুয়। ভাই এই কালিকে 0০0৭8. 899015886107. 10]. বল! হয়। 

সাধারণভাবে তিন রকমের কালি তৈরী করা যায়। (১) পাউডার, 

গুড়! কালি, (২) বড়ি বা ট্যাবলেট কালি, (৩) তরল আকারে দোয়াত বা 

বোতলের কালি । আবার এইগুলি বিভিন্ন রংএর হুয়। বাদারে আজকাল ১নং ও 
২নং কালির চাহিদা একেবারে নেই বললেই হয়। তাই তরল আকারে 

18055] 7199 ও 7319 531৯1. এই ছু-রকমের কালি বাজারে বিক্রী হয় বেশী। 

'তাছাড়1 ফাউণ্টেন পেনে ব্যবহারের জন্য দু-রকম কালি বিশেষভাবে উপযুক্ত । 

এবার দেখ! যাক কালি তৈরী করতে গেলে কি কি জিনিষ লাগে। 

€১) ট্যানিক এ্যাদিভ, (২) গ্যালিক এযামিভ, (৩) ফেব্াস্ লালফেট, 

€৪) হাইড্রো-_ক্লোরিক--এ্যাসিড, (৫) কার্বলিক এযাসিড, (৬) ইস্ক বুঃ 

€৭) ডিস্টিন্ড ওয়াটার। 

(১) ট্যানিক গ্্যার্সিভ-_কালি যাতে কেটে না যায় সেই কারণে 
ট্যানিক এ্যামিভ মেশাতে হয়। কালিতেও সামন্ত কাল রং করতে 
সাহায্য করে। কলকাতার কেমিক্যাল মার্কেটে পাউডারের আকারে বিক্বী 

হয়। 

(২) গ্যালিক গ্যামিভ -আগে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'ত। 
বর্তমানে দেশেই পাওয়া যাচ্ছে । কালি তৈরী করতে যত রকমের জিনিষ লাগে 

তার মধ্যে গ্যালিক এাপিডের দাম বেশী। কেবলমাত্র ফাউণ্টেন পেনেন কালি 
তৈরী করার সময় ব্যবহার করা হয়। এটিও পাউডারের আকারে বিক্রী হয়। 

ট্যানিক এ্যাসিডের ম'ত এটিও কালীতে সামান্ত কালে! রং করতে সাহাযা করে। 

তবে দ্বাম বেশ হওয়ার জন্য সামান্ত পরিমাণে কালিতে ব্যবহার করা হয়। 

0৩) ফেরাল সালফেট-_ এটিকে বাংলায় হীরাকস বল! হয়। ফিকে নীল 
রূংয়ের ডেলার আকারে বাজারে বিক্রী হয়। আগের দ্বিকে হীরাকন নিয়ে 

বিষদভাবে লেখা হয়ে গেছে। পাঠক ইচ্ছে করলে দেখে নিতে পারেন। 
কালিকে 8235908 করতে গেলে এই জিনিষটি একাস্তভাবে প্রয়োজন । 

(৪+৫) হাইড্রো-ক্লোরিক-এজিড-কালির রং যাতে খারাপ না 
হয়ে যায় তাই নান! প্রকার এযাসিভ মেশান হয়ে খাকে। এখানে একটি 



কালি ১৪৩ 

এাঁপিডের নাম দেওয়া হ'ল। অনেকে বোরিক খ্যাসিড, লালফিউরিক এযাসিভ 

বা কার্বলিক এ্যা্গিভ মিশিয়ে থাকেন। তবে এখানে যে ফরমূল। দবেওয়। হচ্ছে 

ভাঁতে হাইড্রো-ক্লোরিক এ্যাসিড বা কার্বলিক এযামিড, এই ছু'টি একসঙ্গে দিলে 

ভাল হয়। জল মিশ্রিত এযাদিড দেওয়া উচিত নয়। 

(৬) র্ং__কালি যে রংএর হবে সেই বং মেশাতে হুয়। তবে ফাউণ্টেন 

পেনের কালির জন্য যে ফরমূল! দেওয়া হচ্ছে তাতে সলিবল বু অথবা ইচ্ক বু 
মেশাতে পার] যায়। আরও ২-৩টি বু রং আছে, সেগুলি মেশান চলবে ন1। 
চাইনিজ বু বা মেথিলিন বু অন্য ফরমূলায় ব্যবহ্থার করা! হয়। 

(৭) ডিস্টিল্ড-ওয়াটার-_বড়ি কালি বা পাউডার কালি তৈরী করার 
সময় কলের জল ব| কুমার জল ব্যবহার করা চলতে পারে। কিন্তু যখন 

ফাউণ্টেন পেনের কালি তৈরী কর! হয় তখন ডিস্টিন্ড ওয়াটার ছাঁড়া৷ অন্ত 

কোন জল বাবহার করা ঠিক নয়। তবে বর্ধাকালে কোন একটি কাচের 
পাত্রে বৃষ্টির জল ধবে রেখে কাজ চালাতে পারা যায়। ধারা বড় দেখে 
এই কারখানা! করবেন তার! যদি ছোট দেখে একটি ডিস্টিন্ড ওয়াটার তৈরী 

করার 71576 করে নেন, তৰে কালি তৈরী করার খরচ একটু কমে যেতে 

পারে । 

ফরখুল--১ (ফাউণ্টেন পেনের কালি ) 

ট্যানিক এযামিড ১০ গ্রাম 
গ্যালিক এযাপ্লিভ ২২ গ্রাম 

ফেরান সালফেট ৫ গ্রাম 

হাইড্রো-ক্লোরিক-এাসিড ৫ পি. সি. 

কার্বলিক এালিত ১ পি, সি. 

ইন্ষ-, ৪৫ গ্রাম 

স্বৈরী করার নিয়ম 

কালি তৈৰী করার জাগে একটি কথা জানা দরকার যে, যাতে কালি 

তৈরী করা হবে সেই সমস্ত পাআগুলি হয় কাচের না হয় এ্যানামেলের 

হবে। আবার তৈরী কালিও কাচের পাত্র, না হয় এযানামেলের পাত্রে 



১৪৪ স্বদেশ ও শিল্প 

রাখতে হয়। প্রথমে একটি পাত্রে ২৫* সি. সি. ভিস্টিন্ড ওয়াটার সামান্য 
গরম করে নিয়ে তাতে ট্যানিক খ্যামিভ ও গ্যালিক এ্যামিড একসঙ্গে 

মিশিয়ে একট! সলুশন করে রেখে দিতে হবে। এই কাঁজটিকে ধরা! যাক 

প্রথম ভাগের কাজ। 

ছ্িতীয় ভাগে, ২৫* সি: সিং ডিস্টিন্ড ওয়াটার গরম করে নিয়ে অন্য একটি 
পাত্রে ফেরান মালফেট বা হীবাকম সলুশন করে নিতে হবে। যদি দেখা. যায় 

যে ফেরাস সালফেট সলুশন সামান্ত গোলাপি বা ঘোল! হয়েছে তবে এ সলুশনে 
২-৩ ফোটা সালফিউরিক এযাসিড দিয়ে ঘোলাভাব পরিষ্কার করে নিতে পারা! 

যায়। 

তৃতীয় ভাগে ৫* সি. সি. ডিস্টিন্ড ওয়াটার গরম করে নিয়ে আলাদ! একটি 
কাচের পাত্রে বং ভ'লভাবে গুলে ফেলতে হবে। 

এবার একটি বড় পাত্রে এ তিনটি ভাগের জিনিবগুলি একসঙ্গে ঢেলে 
দিতে হবে ও ১৫ মিঃ ধরে নাড়া দরকার । এখন হাইড্রো-ক্লোরিক-এ্যানিভ 

মিশিয়ে ২৫* সিঃ লিঃ জল দিয়ে আবার ১* মিঃ নাড়া দরকার। সর্বশেষ 

কাবলিক এযাসিভ দিয়ে আরও ৫ মিঃ নাড়ার পর ২** সিং সিঃ জল মিশিয়ে 

দিলে কালি তৈরী হয়ে যাবে। এই অবস্থায় কিন্ত বোতলে বা দোক্াতে প্যাক্ 

করে বিক্রী কর] উচিত নয়। কারণ এতে কালির গাদ বা ময়লা চলে 

আসতে পারে । তাই খুব কমকরে ২* দিন ৰাদে ধীরে ধীরে ওপর থেকে 

সমস্ত কালি আপাদ। করে নিয়ে তবেই বাজারে ৰিক্রীর জন্য ছাড়া উচিত। 

করমু] _২( 0০05. 988100%16 ) 

ট্যানিক এ্যামিড ১১ গ্রাম 

গ্যালিক এ্যামিড ২৮ গ্রাম 

ফেরাপ সালফেট ১২ গ্রাম 

হাইড্রো-ক্লোরিক এযাঁদিভ ৮৫ গ্রাহ 

কার্বলিক এযাসিড ১ পি. নি, 

ইন্ক বু ৪-৫ গ্রাম 

১ নং ফরমূলায় যে ভাবে কালি তৈরী করার কথা বল! হয়েছে ঠিক এ 
ভাবেই নং ফরমূলার কালি তৈরী করা যাবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে 

ইচ্ক বু ব্যবহার ন! করে স্তাঁপ খল ব্ল্যাক ব! নিগ্রোদিন ব্যবহার করতে পারেন। 



সণ দ্বামের বোতল কালি 

ফর্মুলা --৩ 

গর ৫ গ্রাম 

ইন্ক বু ৫ গ্রাম 
বোরিক এ্যামিড ২ গ্রাম 

ডিস্টিন্ড ওয়াটার ১০০০ নি: সিঃ 

সমস্ত জিনিষগুলি ভালভাবে মিশিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিতে হবে। 

এবার অন্ত একটি পাত্রে ভিস্টিল্ড ওয়াটার সামান্য গরম করে এ মিশ্রণ 
ঢেলে ১০ থেকে ১৫ মিঃ নাড়ার পর ভালভাবে ঢেকে রাখতে হয়। 
এইতাবে ১* দিন থাকার পর কালি ফিণ্টার পেপারে ছেঁকে বাজারে 

বিক্রী করা যাবে । বোত্রিক এ্যাসিড থাকাঁর ফলে এই কালি ফাউন্টেন পেনে 

ব্যবহার করা চলবে ন1। 

ফরমূল1-৪ (ষ্ট্যাম্প ইস্ক) 

মেথিল ভায়োলেট ৮৫ গ্রাম 

মেথিলিন বু ১৫ গ্রাম 

বোরিক খ্যামিভ ৫ গ্রাথ 

জল (বৃষ্টির ) ৫০০ মিঃ সিঃ 
গ্রিপারিণ ৪ কেজি 

এই কাঁলি বাজারে ২৫ অথব! ৩* মিঃ চিঃ প্যাকিংয়ে বিক্রী হয়। আর 

যত রকমের কালি আছে তার মধ্যে এই কালি তৈরী করা সবচেয়ে সহজ। 

কাচের, এযানামেলের অথবা! চিনা মাটির পাত্রে ফরমূলার মাপ অনুসারে জল 

গরম করে পরে মেথিল ভায়োলেট ও মেখিলিন বু রং গুলে নিতে হবে। 

এবার অন্য একটি পাত্রে বোরিক এযািভ ও গ্নিঘাঁরিণ মিশিয়ে রেখে আগের 

বং মিশ্রিত জলে ঢালা উচিত। এই ভাবে এক সপ্তাহ রাখার পর 

আগের ম'ত ওপর থেকে ধীরে ধীরে কালি অন্ত একটি পাত্রে ঢেলে নিতে 

হয়। তলার গাদ এই ভাবে পৃথক করে শিশিতে বা বোতলে প্যাক করে 
বাজারে বিক্রী করা চলতে পারে। 

১০ 



স্ু-পলিস 

ধারা চামড়ার জুতা পায়ে দেন, বুট পলিস বা স্থ পলি তারা নিশ্চয় 
দ্েখেছেন। সাধারণ ভাবে জুতা্জে চক্চকে করার জন্য এই পণিস লাগান 

হয়। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি গুণ আছে যা জুতার পক্ষে একাস্ত দরকার । 

(১) পলি লাগাবার ফলে চামড়া নরম থাকবে, জল বা শিশিরে কোন ক্ষতি 

হবে না। (২) পপিপ করার পু ষেন জুতায় বেশী ধুলে! না জমে, অর্থাৎ 

এমন দ্রব্য যেন মিশ্রিত না থাকে য| ধুলে! ধরে রাখতে পারে । (৩) বুট পলি 

এমন ভাবে প্রস্তত কর! উচিত যেন চামড়ার কোন ক্ষতি না হয়। (৪) পলিস 

পাবার পর কাপড় অথবা ব্রণ দিয়ে সামান্ত ঘললে যেন ভাপ গ্নেজ হয় ব! 

ছীমড়ার উজ্জন্গতা৷ বাড়ে। 

আমাদের দেশে এখন অনেকগুলি কোম্পানি স্ব-পালিস তৈরী করছেন। 

জুবগুলি এখন প্রায় বাজাথে চালু। দশ বার বছর আগেও এই সব পলিস 

বিদেশ থেকে আদ্ত। তবুও বলতে পারা যায় আরও যদি দু-চারটি কোম্পানি 

স্বাজারে আসেন তবে তার থেকে নিশ্ন্স কিছু করে খেতে পারবেন। কারণ 

এ ব্যবপাঞ্জ লাত খুব বেশী, আর মূলধন ও লাগে সামান্য । মাত্র চার পাঁচশো 

টাক! নিয়েই প্রথম দিকে ভালভাবে চালাতে পারা যায়। ইচ্ছে কলে একজন 

যাত্র লৌক রাখতে পারা যায়। তবে নিজে একটু খাটলে তাও দরকার 

পড়ে না। 

কুটার ও কষুত্রশিল্পে যে সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন হয়, দেখা যাঁয় বাজারে চলতি 

যপগুলি অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নয়। এমন কি তার থেকে উন্নত 

মবানেরও হয়েছে। কিন্তু পে ব্যবসা! উঠে যায় প্রচার বা এডভার্টাইজমেণ্ট 

করার মত অর্থ থাকে না বলে। আজকের যুগ প্রচারের যুগ। যর্দীকোন 

নিত্য প্রযোজনীয়্ ছিনিষ ভালভাবে প্রচারের মাধ্যমে বাজারে চালুকরা যায় 

স্তবে মাত্র এক বছরে সে ব্যবপান্ প্রতিষ্ঠ। লাভ করা যায়। তা বলে একথাও 

(টিক নয় যে প্রতিষ্ঠ। না পেলে একেবারে মার খেতে হবে। উৎসাহ থাকলে 

শরে ছোট খাট ব্যবদার মাধ্যমে একট! পরিধার পালন করার ম'ত আয় নিশ্চয় 

করা যায়। তথে তাতে নিষ্ঠা থাকা চাই। 

হপলিস তৈরী করার প্রধান কাচামালগুনি নিয়ে আলোচনা কর! যাক। 

(১) শেলাক ওয়াক্স, (২) বীজ, ওয়াঝ্স, (৩) কাঁরনবা ওয়াক্স, (৪) হাঁড 



স্থ-পলিম ১৪৭ 

'প্যারাফিন, (৫) সল্ভেন্ট, (৬) রং। সবগুলি কেমিক্যাল মার্কেটে কিনতে 
পারা যায়। অবশ্ঠট কলকাতার কথা এখানে বল! হচ্ছে। 

১। শেলাক ওয়াক দেখতে হলদে রংয়ের, ডেলার আকারে পাওয়া 

যায়। শতকরা হিসেবে ৬ ভাগ গাপা থাকে আর বাকীটা! মোম। এর 

প্রধান গুণ জল ও শিশির থেকে চামড়াকে রক্ষা করে। 

২। বীজ ওয়াক্স--হলদে ও লাদা বুংয়ের হয়। ভেলার আকারে 

হোলেও বেশ নরম। চলতি কথায় মৌমাছির মোম নাঁমে পরিচিত। 
চামড়াকে নরম রাখ! এর প্রধান কাজ। 

৩। কারনব! ওয়াক্স-_এই জিনিসটি আমাদের দেশে একেবারেই পাওয়া 

যায় না। যেটুকু হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্ত। তাই বিদ্বেশ থেকে 
আমদানি করতে হয়। ব্রেজিল দেশে একরকম গাছ আছে, দেখতে অনেকট। 

আমাদের তালগাছের ম'ত। তার থেকেই পাওয়া যায় কারনবা ওয়ায্স। 

জুতোকে চক্চকে করতে এটির প্রয়োজন হয়। পরিমানের বেশী কারনব 
মেশালে চামড়ায় টান ধরে, ফলে কেটে যায় তাই পলিনে ব্যবহারের সময় 

বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। 

আবার আসল কারনবার বঙ্ছলে অনেকে আজকাল নকল কারনব ব্যবহার 

করেন। ফলে কালির উৎপাদন খরচ অনেক কম পড়ে। কিন্তু আমল 

কারনবার ম'ত নকল কারনবা ব্যবহারে জুতোর পলিম ফেবকম ভাল হয় না। 
ফরমূল!, ও কি করে প্রস্তত করতে হয় তা পাঠককে জানিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে 
করলে কাজে লাগাতে পাবেন। 

ফরমূল। 

শেলাক্ ওয়াক ৮৫ গ্রাম 

মৌমাছির মোম ১০ গ্রাম 
ধুনা ৫ গ্রাম 

১৩৩ গ্রাম 

একটি লোহার কড়ায়ে শেঙ্গাক্ ওয়াক্স ও মৌমাছির মোম দিয়ে গলিয়ে 
নিতে হৰে। সম্পূর্ণ গলে গেলে কড়া নামিয়ে একটু; ঠাণ্ডা হলে ধুনাগুলি 

ভালভাবে গুড়িয়ে নিযে এ কড়ায়ে ঢেলে দিতে হবে। বেশী গরম অবস্থায় ধুনা 

গুড়! দিলে উড়ে ষেতে পারে, তাই একটু ঠাণ্ডা হলে দেওয়া তাল। তবে 
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ঠাণ্ডা করার ময় বীজ ওয়াক্স ও শেলাক্ ওয়াঝ্স মিশ্রণ যেন জমে না যায়। 

সমস্ত ফেনা যখন মরে যাবে তখন গরম অবস্থাতেই একটি পরিষ্কার পাতল! 

কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে অন্য একটি পাত্রে ঢেলে রাখতে হুবে। ঘন্ট1 ছুই বাদে 

যখন জমে ধাবে তখন নকল কারনবা ওয়াঝ্সয়ের বদলে ব্যবহার করা চলতে, 

পারে। 

৪| হার্ডপ্যারাফিন_দেখতে একেবারে সাদ1। মুদ্িখানার দোকানে 
মিছরির যে রকম চাক পাওয়া যায় সেই রকম ভাবে বাজারে বিক্রয় হয়। 

পাঁপিস যাতে আঠার ম'ত ন] হয় অর্থাৎ ধুলো! যাতে না! বলতে পারে সেটাই 
হোল এর প্রধান কাজ। 

৫। সল্ভেন্ট-_ এই জিনিষটি বাড়ীতে তৈরী করে নিতে হয়। (১). 

টারপেনটাইন তেল, (২) নাইট্রোবনজিন। এই দুটি একটি কাচের 

বোতলে ভালভাবে মিশিয়ে নিয়ে কাজ করতে হয়। ভাগটাও দিয়ে দিচ্ছি। 

টারপেনটাইন তেল-_-১ নং ৯৯ সি. সি. ও নাইট্রোবেনজিন ১ পি. সি. | এই ছুটির 

মিশ্রণ ঘটালেই সল্ভেন্ট হয়ে যাবে। এব কাজ, সমস্ত পাঁলিসকে নরম বাখে। 

৬। বং- বাজারে বহু রকমের রং পাওয়] যায়। এর মধ্যে সচরাচর যে 

ংগুলি চলে তার নামগুলি দেওয়া হচ্ছে। কালে! রং করার জগ্য (১) 

ওয়াক্সোলাইন ব্রাক-এন্ ডি (২) ওয়াক্সোলাইন নাইগ্রোসিন জি. এস._ 
(৩) ওয়াক্সোলাইন ব্লাক বি. এ. লাম্পস্। ভার্ক ব্রাউন রং করার জন্যা-- 
(১) ওয়াক্সোলইন মেহগ্রি--এস্. এস্। হুল্দে রং করার জদ্য-_(১). 
ওয়াক্সোলাইন ইওলে1-- আই, এস্। 

কতকগুলি ফরমূল! দেওয়া হুচ্ছে। যেটি সহজ ও দামের দিক থেকে কম, 
বলে মনে হুবে সেটি দিয়ে কাজ চালাতে পারেন | 

১নং করমূজ। 
শেলাক ওয়াক ৬ গ্রাম 

বীজ ওয়াক্স ২ গ্রাম 

কারনব৷ ওয়াঝ্স ১ গ্রাম 

হার্ড প্যারাফিন ১ গ্রাম 

রং ১ গ্রাম 

সল্ভেন্ট ২৮ সি. সি. 
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২নং করমূল। 

শেলাক ওয়াঝ্স ৪ গ্রাম 

বীজ ওয়াঝ্স ২ গ্রা 
কারনব! ওয়াক ২গ্রান 
হার্ড প্যারাফিন ২গ্রা্ 
বং ১ গ্রাম 

সলভেণ্ট ২৮ সি. সি. 

৩নং কফরমূলা 
শেলাক ওয়াক ৪ গ্রাম 
বীজ ওয়াক ১ গ্রাম 
কারনবা ওয্বাঝ্স ২ গ্রাম 

হাঁড পারাঁফিন ৩ গ্রাম 
বং রি ১ গ্রাম 

সল্ভেপ্ট ২৮ সি. সি. 

নং করমূল' 
'শেলাক ওয়াক ২ গ্রাম 

বীজ ওয়াঝ্স ৃ ২ গ্রাম 
কারনব! ওষ়াঝ ৩ গ্রাম 

হার্ড পারাঁফিন ৩ গ্রাষ 

বং ১» গ্রাম 

সল্ভেণ্ট ২৮ সি. সি. 

তৈরী করার পদ্ধতি £ 

মল্ভেপ্ট ও বং বাদ দিয়ে বাকী জিনিষগুলি ফরমূল! অনুনারে ওজন করে 
নিয়ে ওয়াটার বাথে একলঙ্গে গালিয়ে নিতে ছবে। এবার অর্ধেক সল্ভেন্টয়ের 

সঙ্গে সমস্ত রং ভালভাবে মিশিয়ে এ কড়ায়ে ঢেলে দিয়ে মেশাবার সময় নাড়তে 
হুবে। এবার কভাই নামিয়ে নিয়ে বাকী অর্ধেক সল্ভেপ্ট মিশিয়ে দিলেই 
স্থ-পালিশ তৈরী হয়ে ঘাবে। আরও স্থবিধ! হয় স্ব-পাঁলিমের কৌটাগুলি যদি 
সাজিয়ে রাখা যায় তৰে গরম কড়াই নামিয়ে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে একটি ছাতার 

সাহাযো এ কোটাগুলিতে ঢেলে দেওয়া ধায় তবে খরচ কম পড়ে ও পালিসের 

পরের অংশ চক্চকে থাকে । 
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১৯০২ সালের কথা । পশ্চিমবাংলাঁর হাওড়া জেলায় গোয়াবেরিয়াতে 

প্রথম বং-এর কারখান! স্থাপন করা হোল। নাম, শালিমার পেইণ্ট কলার 

ভার্সিসেস কোম্পানি লিমিটেভ। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এই একটি মাত্র কারখানা 

ভারতের চাহিদ1 মেটাতে লাগল। দেশের চাহিদা যত বাড়তে লাগল 

কারখানার সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়তে লাগল। ১৯৭* সালে সর্বশেষ 

হিসেবে দেখা যায় এই সংখ্যা ছোট এবং বড় কোম্পানি মিলিয়ে দাড়াল প্রায় 

২২৫টির কাছাকাছি। 

যদিও ১৯০২ সালে ভারতবর্ষে একটি বিদেশী কোম্পানি রংএর কারখানা 
স্থাপন করে ছিল তবুও ভারতবর্ষের মাহুষ প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এর 
বাবার জানত। মহেঞ্জোদাবে৷ ও হরগ্পায় ঘে সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছি তার 

থেকে জানতে পারা যায় যে সে সময়ও রঙ এর প্রচলন ছিল। বং শিল্প সম্বন্ধে 

বলতে গিয়ে তার আগের ইতিহাম আলোচন1! করার অর্থ হোল পাঠক বা 

খিনি এই শিল্পটি করবেন একটা! ভাল ধারণ! যাতে হয় এবং সবকিছু ভাল তাবে 
গ্েনে শ্রনে যাতে আরও উন্নত ভাবে শিল্পটি চালাতে পারেন । 

সাধারণভাবে দেখতে গেলে রং হুম্ন তিন রকমের । (১) জল বরং, (২) 

তেল বুং, (৩) বার্সিশ। বিভিন্ন বর্ণের পিগমেণ্ট থেকে বিভিন্ন রং তৈরী কব। 

হয়। পিগমেণ্ট হচ্ছে বং । ধরা যাক লাল বং তৈরী করতে হবে। এখন 

লাল বর্ণের পিগমেন্টকে রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট তরলে মিশিয়ে 
একটি মণ্ড তৈরী করতে হবে। পবে এ মণ্ডকে আরও একটু পাতলা করে 
তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই জল রং হয়ে যাবে। 

রূড-এর প্রধান কাজ, যে বস্তর গায়ে লাগান হয় তার উপর একটি আবরণ 

স্ট্টি করা। সেই সঙ্গে রোদ, জল ও অন্যান্ত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে এ 

বন্তটিকে রক্ষা কর1। অবশ্য এর কার্যকারিতা খুব একটা বেশ দিন থাকে না। 
তিন চার বছর বাদেই আবার এ বস্তটির গায়ে রঙ লাগাতে হয়। 

মোটামুটিভাবে রঙ তৈরীর কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম 
পর্যায়ে পিগমেণ্টকে তরল মাধ্যমে মিশিয়ে একটা মণ্ড তৈরী করতে হবে। 

ছ্িতীয় পর্যায়ে এ মণ্ডকে আরও ভালভাবে যেসিনের সাহায্যে মেশাতে হবে ও 

পাতল! নরম করতে হবে । এরপর পরিমাণ মত রং মিশিয়ে বর্ণ 508710910 
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করা হয়। সর্বশেষ মেসিনের সাহায্যে ময়ল] পরিষফার করে আসল রঙ বার কন্ছে 

নিতে হবে। মোটামুটিভাবে এই রকম ধাপে ধাপে রঙ তৈয়ারী হয়ে আমাকে 
হাতে এসে পৌছায় । 

মাঝারি আকারে একটি রঙ-এর কারখানা গড়তে গেলে প্রায্য একা 

টাকার কাছাকাছি খরচ পড়ে যাবে । আর জাক়গ] লাগবে এক বিঘে। বাঁ 

থেকে পনের কাঠার ম'ত জায়গায় শেড় দিতে হবে। কম করে গোট! কুড়ি 

জন লোক লাগবেই । বদ্দিও বিক্রীর বাজারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা রয়েছে 

তবুও ধলা যায় সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাসে পাঁচ হাজার টাকা লাস 
থাঁকবেই। 

ষে সমস্ত মেসিনগুলি না হলে কাজ চলবে না তাদের নাম দেওয়! হচ্ছে! 

(১) এস্, এস্ ট্যাঙ্ক, (২) ফিলট্রেশন, মেসিন, (৩) বল মিল, (৪) ট্রিপল 
বোস মেগিন, (৫) পিংগল রোল মেপিন, (৬) রি-আকৃশন্-কেটল গ্রতৃ-্ত £ 

মোটামুটিভাবে এই কটি মেলিন হলেই কাঁজ চাঁগাতে পারা যাবে। 
বিছ্যাৎ শক্তি এ শিল্পে একান্তভাবে দরকার । কারণ যে সমস্ত মেসিনগুলিৰ 

নান উল্লেখ কর। গোল প্রায় সবগুলিকে বিছবাৎশক্তির সাহায্যে চালাতে হবে 

শেষ করার আগে কয়েকটি তথা জানান বিশেষ প্রয়োজন । রঙ এত 

ব্যবহার আজকাল ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে । মোটামুটিভাবে জানালা দরজার, 

মঈর গাড়ীতে, ঘরের দেওয়ালে ব্যবহার করা হয়। তাই বড়বড় কোম্পানি- 

গুলি বঙ তৈরী করার সঙ্ষে সঙ্ষে বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপযোগী 
কবে বং তৈরী করেছেন। ফলে সাধারণ বাজারে রং তো] বিক্রী হচ্ছে 

মেই সঙ্গে বিশেষ গুণ থাকার ফলে আলাদাভাবে চাহিদার টি করতে 

পারছেন। তাই এই শিল্পটি ধারা গড়বেন আমার কথাগুলি ভেহে 

দেখতে পারেন। 

জর্দা শিল্প 

বাজারে অনেক প্রকারের জর্দী পাওয়া যায়। তারমধ্যে (১) পাতা জঙ্ 

ও (২) গুলি জর্দা প্রধান। অনেকে আজকাল নানা ধরণের বং ও গদ্ধপ্রবা 

বাবার করে চালাচ্ছেন, অথচ ফরমূল! ও অন্যান্য জিনিষ প্রায় একই থাকে $ 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এর যথেষ্ট ভাল বাজার রয়েছে । বিশেষ কৰে 
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পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িস্ত', মধ্যপ্র্দেশ প্রস্তুতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । এই বাজ্যগ্তলির মধ্যে পশ্চিম বাংল! ও উড়িয্যায় পানের সঙ্গে 
জার্দার বদলে দোক্তা বা গুগ্ডি ব্যবহার করেন, তবুও একথ! জোর দিয়ে বল! 
যেতে পারে এখনও ক্ষুদ্র শিল্পের অ'কাবে কিছু জর্দার কারখান1] চালান যেতে 

পারে। শহরেই যে এই শিল্প গড়তে হবে তার কোন মানে নেই। শহরে, 

আধা শহরে, এমন কি গ্রামের মধ্যেও এই কারখানা কর! চলতে পারে। 

সব থেকে বড় কথা এই শিল্প গড়তে গেলে বিদ্যুৎ শক্তি, জল, বা কোন 

মেলিন পত্রের দরকার হয় না। সত্যি কথ! বলতে কি জর্দার ব্যবসা অত্যন্ত 

লাভজনক ব্যবসা । ১*' টাকার মাল উৎপন্ন করলে দেখ! যায় প্রায় ১০০ 

টাকাই লাভ থাকে । খুব ছোট্ট করে করলে প্রথমে ৫** টাক] নিয়ে আরম্ত 

করতে পারা যায়। অবশ্য আরও একটু বেশী টাক নিয়ে আরভ করতে পারলে 
ভাল হয়। একটু বড় করে কারথানা করলে তিন জন মাত্র লোক লাগবে । 
আর যদি একেবারে ছোট করে করা হয় তবে দুজন লোক হলেই হবে। 

একখানি মাঝারি সাইজের ঘর হলেই যথে্। জিনিষ পত্রের মধো লাগবে 

ছুটি কলাইয়ের গালা ও বড কাচের জার দশ বারটি। কারণ জর্দ। তৈরী 
হয়ে গেল কাচের জারে ভাপভাবে বন্ধ করে না রাখলে গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে। 

এবার আলোচন! করা যাক জর্দ! তৈরী করতে কি কি জিনিষ লাগে। 

(১) তামাক পাতা--বাঁজারে যে বিড়ি বিক্রী হয় তার ভেতর যেতামাক 

থাকে এ তামাক পাতা জর্দ! তৈরী করতে দরকার হয়। এর মধ্যে মতিহারী 

তামাক সবথেকে ভাল, তবে হিংলী তামাকেও কাজ চলে যাবে । মতিহাগীর 

তামাক পাঁতা খুব কড়া তাই বাজার ধরার সময় অর্থাৎ প্রথম দিকে মতিহাবীর 

তামাক পাতা দিয়ে কাজ করা ভাল। (২) গন্ধদ্রব্য-তাষাক পাতার সঙ্গে 

ভাল স্থগদ্ধ মেশান জর্দ বাজারে চালু করাঁর পক্ষে একটি বিশেষ অঙ্গ । সাধারণ 

ভাবে সিনামন লিফ _-অদেল, লবঙহ্বের তেল, জেসমিন, রোঁজ, মাস্ক, অটে। 

কেওড়।, অটে! হেন! ও নখের চুয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা । এইগুলি কোথায় 

পাওয়া যাবে তা নিয়ে অন্য প্রনঙ্গে লেখা হয়ে গেছে। (৩) গওরক--এটির 

কাজ জর্দার পৌন্দর্যয বৃদ্ধি করা । মির দৌকানেও সন্দেশে এর ব্যবহার হয়। 
একে রংভা পাতা বা শৌপ্যপাত বলা হয়। পশ্চিষ বাংনায় এর কারখানা নেই 

বললেই চলে। উত্তর প্রদেশের বাবাণনী লক্ষৌতে এর অনেকগুণি ছোট 
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বড় কারখান] আছে। (৪) গ্নিপারিণ_খুব অল্পই লগে। জর্দার পাতাকে 
শরম করার জন্য ও নরম রাখার জন্য গিলারিণ ব্যবহার করা হয়্। তাছাড়া 
ওরক বা রৌপাযপাত, গ্রিমারিণ ন| থাকলে ঠিকমত জর্দায় মিশবে না। 
৫) কেশর--দেখতে লাল অথবা কমলা লেবু রঙ-এর কাছাকাছি। লক 
স্থতোর ম'ত, থেতে সামান্ত ঝাল লাগে। কাশ্ীর গ্র্দেশের বিভিন্ন জায়গায় 
কেশর উৎপন্ন হয়। অনেকে আবার একে জাফরাঁণ বলে থাকেন। বর্তমান 
বাজারে অনেক নকল কেশর পাওয়া যায়। দ্বাম প্রচুর সম্তা। জর্দায় 
'এই নকল কেশর মেশানোর জন্য উৎপান খরচ অনেক কম পড়ে। (৬) বং__ 
যে সব রং খাবারের দোঁকানে বা সিরাপ তৈরী করতে ব্যবহার কর! হয় এ 
রকম রং জর্দায় লাগে। ছুটি বংয়ের নাম এখানে উল্লেখ করছি, (১) আর্থীর- 
'জিন, (২) টারই্রাজিন প্রভৃতি ব্যবহার করা চলতে পারে। 

মোটামুটি ভাবে জর্দা তৈরী করতে যে সব কাঁচামাল লাগে তা নিয়ে বিষদ- 
তাবে আলোচনা হয়ে গেল। এখন পাতা জর্দা তৈরী করার একট! ফরমূলা 
দিয়ে দিচ্ছি। 

বিডির তামাক পাত।--২৫০ *২-৫০০ গ্রাম 
জেনমিন টির ৪ ১৫ ২5-৮ ফৌট। 
গ্রিনারিণ স্্প 8৫ ১২ হু ৯০ ফোট' 

রং ( আর্থারজিন ) -- ১ গ্রাম রা রি ১২ ফোটা! 
অটে। হেনা টি ২ ফোট! 
নথের চুয়া - ৬ ফোটা 
ওরক (৬ ইঞ্চি৬ ইঞ্চি)সাইজ ৮ পিস্ 

কি করে তৈরী করতে হয়? 
প্রথমে তামাক পাতাকে কাগঙছ্গ পেতে তার উপর বিছিয়ে দিতে হবে। 

এবার হাতে করে কাটি, ময়লা বা অন্যান্য বাজে জিনিষ বেছে ফেসতে 
হুবে। এই কাজটি খুব ভাল করে করা দূরকার। পরে আটাঁচালা চালুনী গিয়ে 
তামাক পাতা থেকে গুঁড়ো চেলে বার করে দিতে হবে। যখন গুড়ো 
"আর থাকবে না তখন সামান্ত জলেতে বুংগুলে নিয়ে এ তামীক পাতার সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হয়। এমনভাবে বং ও জল মেশাতে হবে যেন পাতা বেশী 
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তিজে না যায়। তামাক পাতা! যখন শুকান হবে তখন যেন বৌজে দেওয়া না 

হয়। কারণ এতে রং খারাপ হয়ে যাবে। তাই যেখানে ছায়া আছে 

অথচ গৌদ্রের ঝাঁজ লাগে এ রকম জায়গায় শুকিয়ে নেওয়া ভাল। তবে এই 
সময় একটা পাতলা পরিষ্কার কাপড় ঢাক! দেওয়৷ উচিত। এতে ধুলে! বা বালি 

পড়বে না। 

এই ভাবে রেখে দেওয়ার পর যখন তামাক পাত! একেৰারে শুকিয়ে যাবে 

তখন সমস্ত গন্ধত্রব্যগুলি একটি কাচের পাজ্ধে মিশিয়ে তামাক পাতায় 

অল্প অল্ন করে ঢালতে হবে ও ভাঙ্লভাবে মেখে নিতে হবে। এবার 

গ্রিলারিণ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়তে হবে। এই সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন 

গ্রিনারিণ সমস্ত জর্দায় সমানভাবে পড়ে । এবার হাত পরিষার করে নিয়ে 

ওরক মেশীলেই জর্দা তৈরী হয়ে গেল। আজকাল অনেক পাতা জর্দায় 

সামান্ত স্তাকারিণ মিশিয়ে থাকেন। যাতে একটু মিষ্টিভাব আসে। যখন বং 
মেশান হয় এ সময় স্তাকারিণ দেওয়া উচিত। যে ফরম! দেওয়া! হ'ল ওতে 
আমর! চায্ের সাথে যে শ্যাকারিণ 88198 খাই এ রকম দেড় খান। &৪1৪) 

দিলেই যথেষ্ট । এটা] অবশ্য না দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। বাজারে বিক্রী 

করার সময় যখন ছোট ছোট কোটায় প্যাক করা হবে তখন কৌটার ওপরে 
সামান্ত পরিমাণে কেশব জাকরাণ যিশিয়ে দিলেই চলবে? 

কমদামি পাতি জর্দা 

এই জর্দীকে আমরা আগের জর্দার ৮ 8০৪০০ বলতে পারি। কারণ 
তামাক পাতা যখন চালুনী দিয়ে চেলে গুড়ে তামাক আলাদা করে দেওয়! 

হয় তখন এঁ গুঁড়ো বিড়ির তামাক পাতা কমদামি পাতা জর্দী তৈরী করতে 
লাগে। আবার রংট। কালে! হওয়ার জন্য কালাপাঁতি জার্দাও বল! হয়। যদি 

বিড়ির গুঁড়ো তামাক পাতা সবটা না পওয়া যায় তবে এর সঙ্গে দেক্ত! 
পাতাও মিশিয়ে কাজ চালাতে পার] যাঁয়। 

ফরমুল। 

গুড়ে! বিড়ির তামাক পাতা 
বা | স্প্্০ই ৫০ ১২5০৫০০ গ্রাম 

দোক্ত। পাত! 
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চ্ণ -- ১৯২.-২ গ্রাম 
খয়ের (জনক পুরী) এ ৬০১২-০১২০ গ্রাম 
অটে কেওড়া ১০১৯২-০২৭ গ্রাঙ্ 

নথের চুয়া -_ ২০১৫২_৪৭ ফোটা 

জেরেনিয়ম রোজ -- ১০ ৯ ২-০২* গ্রাম 

পিপারমেণ্ট অয়েল - ই পিসি. 

তৈরী করার নিয়ম £-_ 

গুড়ে পাতাকে আগুনে ভালভাবে তেজে নিতে হবে। অন্ত একটি পাজে 
২০০ মিঃলিঃ জল নিয়ে আচে চাপিয়ে দিতে হবে । জল ফুটে গেলে খয়ের দিতে 

হবে ও ন! গল! পর্যাস্ত অল্প নাঁড়! দরকার । এবার চুণ এ খয়ের গোল! জলে 
ঢেলে দিয়ে কড়াই আচ থেকে নামিয়ে ফেলতে হুবে। ঠাণ্ডা হবার আগেই 
ভাজা ভাঙষ্কাক পাতা এ মিশ্রণে একসঙ্গে ঢেলে দিয়ে খুস্তির সাহাযো 

নাড়তে হবে। পাতা, খয়ের ও চুণ এ জলে মিশে যাওয়ার পরেও যদি সামান্ত 
জল বেশী থাকে তবে ফের আগুনে চাপিয়ে একেবারে শুকিদ্ধে নিতে হয়। 

এরপর তাষ্াক পাতা ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে আগের ম'ত গন্ধদ্রবা মিশ্রণ ও. 

পিপারমেণ্ট অয়েল ধিলেই জর্দী খাওয়ার উপধেগী হয়ে যাবে । 

গুলি জর্দ। ভৈম্ী কর!র ফরমূলা 
তামাক --২ ৫০০ গ্রাম 

বড় এলাচ - ৩০ গ্রাম 

ছোট এলাচ - ১০ গ্রাম 

দাঁকুচিনি সপ ৩০ গ্রাম 

জধিত্তি টুিতি ১০ গ্রাস 

জেরেনিয়ম রোজ - ১৫ ফট! 
নখের চুয়! -_ ২০ ফোঁটা 
অটে। কেওড়া - ৪ ফোটা 

পিনামন-লিফ.-অয়েল -_ ১০ ফোটা 
কেশর - ২ গ্রাম 
ওরক (সামান্য ) -_ যে পরিমাণ লাগে 
এ]কাসিয়। গা - ৪ গ্রাম 
খয়ের (কালো ) - ২* গ্রাম 



১৫৬ স্বদেশ ও শিল্প 

তৈয়ারী করার পদ্ধতি £__ 

প্রথমে তামাক পাতাগুলো রৌন্দে শুকিয়ে ডাটাগুলোকে বার করে 
দিতে হবে। এবার পাতা অল্প আচে ভেজে ভালভাবে গুড়ে! করে 

একটি পাত্রে ঢাক! দিয়ে রেখে দিতে হবে। অন্ত একটি পাত্রে বড় এলাচ, 

ছোট এলাচ, দারুচিনি ও জগ্লিত্রি সামান্য ভেজে মিহিভাবে গুড়ো করে 

ঢেকে রাখ. দরকার। 

এখন কড়ায়ে ৩০০ দি.মি._-জলে খয়ের ২০ গ্রাম, চূণ সামান্য ও ভাজ 
মদলা গুলি একজে মিশিয়ে পিদ্ধ করতে হবে। কিছুক্ষণ বাদে অর্থাৎ জল 

কমে গেলে ভাজা তামাক পাতার গুড়ো মিশিয়ে দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে 

হবে। এইভাবে যখন পেস্টের ম'ত হয়ে যাবে তখন কড়াই আচ থেকে 

নামিয়ে নিতে হবে । যখন এঁ মণ্ড বা পেস্ট সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন 
পরিমাণ ম'ত অটো মাস্ক মিশিয়ে দিতে হবে। এবার বাজারে যে সাইজে 

দানা চলবে সেই রকম সাইজ হাতে বা চালুনীতে করে নিয়ে রৌন্রে শুকিয়ে 
নিতে হবে। শুকিয়ে যাবার পর *এ্যকালিয়া! গাম” জলে গুলে এ দ্ানাগুলোতে 

মাথিয়ে নিতে হবে। গাম শুকিয়ে যাবার পর গ্রিলারিণ মাথিয়ে গন্ধ ভ্রব্যের 

কম্পাউণ্ড গুলিজপ্দাতে দেওয়া উচিত। সর্বশেষ ওরক ও কেশর লাগিয়ে 

কোটায় প্যাক করে ফেলতে হবে। এই গুলিজর্দার ছু-রকম প্যাকিং বাজারে 
চলে (১) কাচের গোল শিশিতে, (২) প্ল্যান্টিকের কৌটাতে। যেটার দাম 
কম পড়বে সেই রকম প্যাকিং প্রথমে করা ভাল। আর কেশর বা জাফরাণ, 

গুলিজর্দায় আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। ফলে এর বাবদ আরও একট! 

খরচা বেঁচে যায় । তবে ইচ্ছে করলে সামান্য শ্যাকারিণ এতে মেশান চল্সতে 

পাবে। 

মিষ্টি স্ুপারী 
ভারতে এমন অনেক শিল্প রয়েছে যা মাজ্জ একশো! বা ছু'শো টাকা 

দিয়েই প্রথমে শুরু কর! চলে। কারণ কোন মেমিনপত্র কিনতে হচ্ছে না, 

লোকজনেরও বিশেষ একট! দরকার পড়ছে না। কেবল বাজার থেকে 

কাচামাল কিনে এনে তার থেকে জিনিষ তৈরী করে বাজারে বিক্রী করা । 

বাজার ধরে যায়, ভাল কথা। যদি দেখা যায় ঠিকম'ত চলছে না, তখন কেন! 



মিষ্টি হ্ুপারী ১৫৭. 

দামের থেকে লামান্য লাভ রেখে দোকানে দোকানে ঘুরে নিজেই বেচতে 
পার] যায়। ফলে যে মূলধন প্রথমে ঢাল! হয়েছিল তা সবটাই হাত ঘুরে 

আবার ফিরে আসছে। এতে পয়পার দিক থেকে বিশেষ লাভ না হলেও, 

অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। নিতা অভাবের সংসারে আমরা! মান্য হয়েছি। 
কাজেই সেই ম'ত হিসেব করে চলতে হবে। 

এবার আলা যাক শিল্পের কথায়। মিষ্টি স্থপারী তৈরী কর! গৃহ শিল্পের 

পর্যায়ে পড়ে। অবলর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা তৈরী করতে পারে। ফলে 

দিনের সমন্ত সমক্কটা বিক্রীর জন্যে ঘুরতে পারা যায়। প্রত্যেকটি পানের 
দৌকানে মানে প্রায় এক ডজন কোট! বিক্রী হয়ে যাঁয়। যদি এই ব্যবনায় 
নামার ইচ্ছে থাকে তাহলে কয়েক দিন পানের দৌকান গুলোতে একটু 

ঘুরলেই মোটামুটি একট! ধারণ| হয়ে যাবে । যদি অন্য রাজোর লোক নিজের 
জায়গায় তরী করে পশ্চিম বাংলায় এসে ব্যবসা করতে পারে তবে আমার 

বাঙালীর ছেলে হয়ে কেন পারবো না পশ্চিম বাংলায় ব্যবপা করতে। 
প্রাদেশিকতা নয়। এখানে বাচার লড়াই, সম্পূর্ণ কুটির প্রশ্ন। আমার কথা, 
বব সবাই করুক। তবে প্রতিযোগিতা হোক। আজকের যুবসমাজ 

তাতে অংশ গ্রহণ করুক। গ্রাম বা মফম্বল শহর অঞ্চলে যাদের বসবাস, 

তাদের নিশ্চয় ভিটেটুকু ছাড়াও সামান্য কিছু জায়গা জমি থাকেই। নেই 
সমস্ত জায়গায় ছু'শেো। হোক আর তিনশে! হোক স্থপারী গাছ লাগিয়ে দিলে 

কয়েক বছর বাদেই কাচামাল ঘরে বসেই পাওয়া যাবে। ধারের বাগান বা 

এ ধরণের জমি রয়েছে তীার্দের উচিত হবে আরও বেশী করে গাছ লাগান । 

অবশ্য ধার ব্যব! করেন তার্দের কথাই বলা হচ্ছে। বাজারে কাট! সুপারীও 

পাওয়া যায়। যদি সুবিধে থাকে তবে কাটা স্থপা্গী না কিনে বাড়ীতে 

কেটে নিলে তৈরী করার খরচও সামান্য কমে যায়। 

করমূল। 

সরু কাট! স্থপান্ধী ২২৫ গ্রাম 
লাল রং ৪ গ্রাম 

স্যাকারিণ ৫ গ্রাম 
অটো কেওড়। ২ সি. সি. 

জেরেনিয়ম রোজ ৩ মি. স. 
অটে] হেনা ১ নি. মি. 



১৫৮ ্ স্বযেশ ও শিল্প 

মান্ব এ্বার ১ সি. সি. 
রূপার পাত ৫€ পিস, 
গ্রিসারিণ ১০ সি. মি. 

মধু ৪০ সি. সি. 

মিষ্টি হুপারী তৈরী করতে গেলে সব থেকে ভাল সময় শীতকাল অথবা 

গ্রী্ম কাল। বর্ষ! কালে শুকিয়ে নেবার অস্থবিধে থাকতে পারে। অনেক 

সময় ভিজে থাকাতে ছাতা পড়ে যায়। কাজেই আকাশের অবস্থা বুঝে 

তবেই তৈরী কর! দরকার । 
মোটামূটি ভাবে সুপারী তৈরী করার কাঁজকে ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। 

ফলে একটু সময় বেশী লাগে। প্রথম দিনে ২০* সি. দি. জলে রং ও স্যাকারিণ 
মিশিয়ে প্রীক় দশ থেকে বার ঘণ্ট1 ভিজিয়ে রাখতে হয়। যদ্দি রং গাড় করার 

গ্রয়োজন থাকে তবে ফরমূলায় যে পরিমান রং দেওয়া আছে তার থেকে 
সামান্য বাড়িয়ে নিতে পার] ষায়। যখন দেখা! যাবে কাট স্থপারীতে সমস্ত রং 

ভালভাবে ধরে গেছে তখন জল থেকে তুলে রোদে শুকিয়ে নেওয়া দরকার । 
সোজাসুজি রোদে দিলে রং এর উজ্জ্লতা কমে যেতে পারে। এরপর 

ছিতীয় দিনে প্রথমে গিদারিণ, তারপর মধু ও গন্ধ দ্রব্য মিশিয়ে সর্বশেষ রৌপপাত 
অথবা তবক লাগিয়ে কোটায় প্যাক করা দরকাঁর। ছু'টি জিনিষ অবশ্য বাদ 
দেওয়া চলে। অনেকে মধুর বদলে চিনির রম মিশিয়ে থাকেন। আবার 

গ্লিপারিণ একেবারে ন! মেশালেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কারণ এর 

প্রধান কাজ সথপাব্ীর উজ্জ্লত। বৃদ্ধি কর1। সর্বশেষ পাঠকের কাছে নিবেদন, 

বাজারে চালু পানের দোকানে খোজ নিলেই এ ধরণের ব্যবপায় যাদের অনিচ্ছা 

বা শ্রদ্ধা নেই আশাকরি তা আর থাকবে না। টিনের কৌটার বদলে প্র্যা্টিকের 
কোটা ব্যবহার কর! লব থেকে ভাল। 

বিস্কুট শিল্প 

এমন কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলি ঠিক শহর অঞ্চলে করলে চালাতে 

পারা যায় ন1। শহর থেকে একটু দুরে বা পল্লী অঞ্চলে বেশ ভালভাবে 
চালাতে পারা! যায়। এর প্রধান কারণ হ'ল ছুটি । কলকাতায় বা শহর 

অঞ্চলে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে তার] সম্পূর্ণ মেসিনে তৈরী করেন, 



বিস্কুট শিল্প ১৫৪৯ 

ফলে একদিকে যেমন দেখতে স্থন্দর হম আবার অন্তদিকে উৎপাদন খরচও 

'অনেক কম পড়ে। তাছাড়া বাজারে অনেকদিন ধরে চালাবার ফলে একটা] 

স্থনাম হয়ে যায়। তাই নতুন কোন ছোট কোম্পানি যদি হঠাৎ এই সব 
জায়গায় ব্যবসা করতে আসেন তবে তাকে বাজারে প্রতিষ্ঠা পেতে বেশ 

পরিশ্রম করতে হয় ও সময় লাগে। কিন্তু শহর থেকে একটু বাইরে করলে এই 
সমস্ত প্রশ্ন আসে না। তাই একটু ভালভাবে বাজারে খাটলেই বিস্কুট বা এ 

ধরনের জিনিষ চালাতে পারা যায়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ছোট 

ছোট চায়ের দোকানে বা রেলওয়ে স্টেশনের চায়ের স্টলে মাল ভাল চলে। 
কারণ এই সমন্ত জায়গায় নিত্য নতুন মানুষ যাওয়া আসা করেন। কেবল 

প্রয়োজন মেটাতে পারলেই কাজ হয়ে যায়। জিনিষের গুণাগুণ এই সমস্ত 

জায়গায় কেউ বিচার করে দেখেন না। 

মোটামুটিভাবে বিস্কুটকে ছুটিভাগে ভাগ করা যায়। (১) এবাকুট বিস্কুট, (২) 
ময়দার বিস্কুট । এবাকুট বিস্কুটের প্রধান কাঁচামাল এরাকট, আর দামের দিক 

থেকে সাধান্ত বেশী। সেই রকম ময়দার বিজুটে প্রধান কাচামাল ময়দ1, দামের 

দিক থেকে একটু সস্তা । এখানে অবশ্য আলোচনা কর! হচ্ছে কমদামের ময়দার 

বিস্কুট নিয়ে । অনেকে হয়তো দেখে থাকবেন বাজারে বিভিন্ন পশুর আকারে 

বিস্কুট বিক্রী হয়। খেতে মন্দলাগে না? আর বাজারে চলেও খুব ভাল। 

কলকাতায় একটি বড় কোম্পানি এটি তৈরী করে। ঠিক এই রকম বিস্কুট 
সম্পূর্ণ কুটার শিল্পের আকারে তৈরী করা যায়। 

সামান্য জায়গা ভাগে। ছুখানি ঘর হলেই কাজ চালাতে পারা যায়। 

তিন থেকে চার জন লোকের দরকাঁর। যদি ঠিকমত মেসিনপত্র ব্যবহার 

কর]! যায় তবে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু ক্ষুদ্র কুটার শিল্পের 

আকারে করতে গেলে সামান্য মেসিনপত্র নিয়ে বাকী সব কাজ হাতেই করতে 

হবে। কি কি জিনিষ লাগবে তার একট] তালিকা দিয়ে দ্িচ্ছি। (১) কাঠের 

ভ্যাট ছুটি অথব। ষ্টেন-লেস ীলের নৌক1 হলেও চলবে, (২) খুস্তি চারটি, (৩) 
একদিকে পিন ৰপান প্লেট একটি (মাপটা হবে ৩ ফুট ১২ ফুট ) (৪) লোহার 

পাত বল্ন উনান একটি । ষে জিন্যিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল ভা প্রায় 

প্রত্যেকেই জানেন। তবুও ৩নং জিনিষটি নিয়ে একটু আলোচন! 
করছি। দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকটি বিস্কুটের গায়ে ছিদ্র থাকে। একটি ছু'চ 
দিয়েও ছিদ্র করা যায়। কিন্তু তাতে সময় বেশী লাগে। তাই একটি লোহার 
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প্লেটে যদি ছুচগুলিকে আগে থাকতে আটকে রাখ! যাঁয় তবে একসঙ্গে অনেক 

বিশ্ুটে ছিত্র করা চলে। আরও একটি জিনিষ আমি উল্লেখ করিনি, সেটি 

ছাচ। তবে আগে বলেছি, নান! বৃকমের জীবজন্তর আকারে ছোট ছোট বিস্কুট 

করতে। এইগুনি কিন্ত দ্বোকানে চলে। তবে চায়ের দৌকানে বা রেলওয়ে 

স্টেশনের চায়ের লে এই আকারের বিস্কুট চলবে না। আমি যে ফরমূলা 

দিচ্ছি তাতেই, কেবল ছাচ পরিবর্তন করে বিভিন্ন আকারের বিস্কুট করা চলতে, 

পারে। 

করমুল।--১ 

ময়দ। ৫০০ গ্রাম 

মাখন ১২৫ গ্রাম 

চিনি ১২৫ গ্রাম 

দুধ ২৫০ গ্রাম 

বাইকার্বনেট অফ সোডা ২ গ্রাম 

ফরমূল।_ ২ 

ময়দা! ৫০০ গ্রাম 

মাখন ৬০ গ্রাম 

চিনি ৬০ গ্রাম 

হাসের ভিম ১টি 

দুধ ৫০ সিঃ পিঃ 

এরাকট ২৫ গ্রাম 

কার্বনেট অফ এমোনিয়। ৩'১৫ সি. সি. 

তৈরী করার নিয়ম 

১নং ফরমূলায় যে সমস্ত জিনিষগুলি দেওয়া আছে সেগুলি প্রথমে ওজন 
করে নিতে হবে। তারপর মাখন গলিয়ে নিয়ে সমস্ত জিনিষগুলি একপসঙ্গে 
ময়দয় মেখে নিতে হবে। ময়দা! যদি ভালভাবে মাখা না হয় তবে বিস্ুট 

খারাপ হয়ে যাবে। এবার পুরু করে বেলে নিয়ে ছণচের সাহায্যে সাইজ করে 

নিতে হবে। এরপর ছিদ্র হয়ে গেলে উনানের আচে দশ-. থেকে পনের মিনিট 
রেখে দিলেই বিস্ুট হয়ে যাবে। 
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২ নং ফরমূলায় তৈরী বিস্কুট ঠিক একইভাবে হয়। কেবল ডিম মেশাবার। 
লময় হলদে অংশ বাদ দিয়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিতে হবে। 

করনুলা- ৩ | 
এরারুট ৫* গ্রাম 

মাখন ৬২ গ্রাম 

চিনি ৬২ গ্রাম 

ভিনিগার ১ দি. মি, 

এই ফরযূল! দিয়ে যে বিস্ুট তৈরী হবে তাকে এরাকুট বিস্কুট বলে। তবে 
ছোট ছোট সাইজে করলে ভাল হয়। আগের ফরমুলায় যে ভাবে প্রস্তত 

করতে ৰল! হয়েছে ঠিক এঁ ভাবেই প্রস্থত করতে হবে। এ্যারারুটের সঙ্গে 
সমস্ত জিনিষ ভালভাবে মেখে নিয়ে ছ চের আকারে করে নিতে হবে। এবার 
উত্তাপে সেঁকে নিলেই বিস্কুট তৈরী হয়ে যাবে। 

করমুলা-৪8 

ময়দা ২ কেজি 

সোডা-বাই-কার্ব ৭গ্রাম 

এযাঁসিভ- টার্টারিক ২ সি. পি, 

ঘি অথবা ডালডা 1টি 

এই ৪নং ফরমূঙ্গায় বিস্কুট তৈরী হবে না। আমরা বাজারে যে 
পাউরুটি খাই ঠিক সেই ধরনের কুটি তৈরী করা যাবে। প্রথমে ময়দার সঙ্গে 

সোডা_বাই-- কার্ব ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে । এবার এযাসিড-টার্টারিক 

পাউডার, সমস্ত ময়দার সঙ্গে মেশাতে হবে। এখন ১১০০* সি সি. জল ময়দায় 

ধীরে ধীরে মিশিয়ে থুব তাঁড়াতাঁড় মেখে নিতে হবে। এই কাজটি যদি 
তাড়াতাড়ি না করা হয় তবে ময়দ1 খারাপ হয়ে যাবে । এখন ছাঁচে ঘি, বা! 

ডালডা দিয়ে যে সাইজ রুটি হবে সেই পরিমাণ মাখা ময়দা] নিয়ে উনানের 

আচে বেঁকে নিতে হবে। 

১১ 
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এমন কতকগুলি ক্ষুত্র বা কুটার শিল্প আছে, যাতে মূলধন লাগে খুব সামান্ত 

অথচ লাভের দিক থেকে বিচার করতে গেলে যে কোন লাভজনক ব্যবসার 

থেকে কম নয়। আর বিক্রয় বাজারে, এদের সর্বজ অবাধ গতি। বিভিন্ন 

ধরনের চকোলেট ও লজেন্ম তৈরী কর! ঠিক এঁ রকম একটি ব্যবসা । এটি 

ধিনি শতৈরী করবেন একদিকে তিনি যেমন কিছু রোজগার করতে পারুবেন, 

অপর দ্িকে কিছু লৌক হাটে, বাজারে গঞ্জে, ও ট্রেনে ফেরি করে নিজেদেবু 

বাচার রাস্তা খুঁজে পাবেন। ধারা রোজ হাওড়া বা শিয়ালদা লাইনে নিত্য 

রেল গাঁড়িতে যাওয়া আসা করেন তীরা নিশ্য় লক্ষ্য করেছেন, বনু যুবক 

বিভিন্ন ধরনের চকোলেট ও লজেন্স নিয়ে ট্রেংন ফেরি করছেন। এই চকোলেট 

ৰা লজেন্স ফেরি করে প্রত্যেকটি যুবক রোজ পনের থেকে ঝুড়ি টাকা পর্স্ত 
বেচা কেনা করেন। আর এই বাব্দ তাদের নিত্য লাভ থাকে গড়ে চারটাক। 

থেকে ছয় টাকা পর্যস্ত। তা! হলেই ভেবে দ্বেখুন এক দিকে ছোট ছোট শ্ল্লি 

গড়ে উঠেছে অপর দ্দিকে কিছু লোক পরোক্ষভাবে এঁ শিল্পগুলি চালাতে সাহাষ্য 

করেছেন। 

তাই এই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকারের ট্রফি, চকোলেট ও লজেন্স 

কি ভাবে তৈরী করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা! করা হচ্ছে। যত বুকমের 

ট্রফি বা লেন্স নিয়ে আলোঁচন! করা হবে মবগুলিতে এই কটি জিনিষ লাগবে । 
(১) এ্যানামেলের বড় হাঁড়ি একটি, (২) বড় খুস্তি একটি, (৩) বিতিন্ন 

প্রকারের ছণচ। (৪) বড় কাচের জার গোট!1 কুড়ি। 
অরেঞ্জ লজেন্না ঃ- চিনি ১২৫* গ্রাম, জল সমপগ্মান, কারমাইন বরং 

২ গ্রাম, ই্রবেরী ১০ ফৌঁটা। গ্রকোজ ৩০* গ্রাম । এখন দেখা যাক এটা 

কিভাবে তৈবী করতে হবে। প্রথমে এযানামেলের হাঁড়িতে ১২৫০ গ্রাম জল 

দিয়ে মৃছু আচে গরম করে নিতে হবে। জল গরম হয়ে গেলে, প্রথমে দিতে 

হবে চিনি। চিনি যখন সম্পূর্ণভাবে জলে গলে যাবে তখন তাতে মূকোজ 
ঢেলে দ্বিতে হবে। এই সময় একটু ভালভাবে খুস্তি দিয়ে নাড়তে হবে। 

চিনি ও ূকোজ মিশ্রিত জল যেমন ফুটতে আরম্ভ করবে তখন প্রথম দিকে 

বড় বড় বুদবুদ উঠতে থাকবে । সেই সময় মাঝে মাঝে নাড়লেই হবে। এরপর 

ক্রমে ক্রমে এ বুদবু্দ ছোট হতে হতে একেবারেই মিলিয়ে যাবে। ঠিক এই 
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ময় আচ থেকে হাড়ি নাষিয়ে ফেলতে হবে। এখন অল্প জলে কারমাইন 
ও ট্রবেরী গুলে হাতায় করে হীড়ির ভেতরে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। 

সর্বশেষ হাতায় করে ছাচে ঢেলে দ্দিয়ে তিন থেকে চার ঘণ্ট। ধরে শুকিয়ে নিতে 

হয়। ভালভাবে শুকিয়ে গেলে ত্বীবে ধীরে ছণচ থেকে তুলে নিলেই অরেঞ 
লজেন্স তৈরী হয়ে গেল। 

কোকো লজেন্স £--চিনি ২৫০০ গ্রাম, পাউডার কোকো ২৫০ গ্রাম, গর্ 

১৪ গ্রাম, জল ৭৫০ গ্রাম, ট্রাগাকান্থ গঁদ ৪ গ্রাম, ভ্যানিলিন স্থগার ৩০ গ্রাম। 

প্রথমে ৭৫০ গ্রাম জলকে সমান ছু ভাগে ভাগ করে নিতে হুবে। লজেন্স 

তৈরীর একদিন আগে অর্ধেক জলে ট্রাগাকান্থ গঁদ ভিজিয়ে রাখতে হুবে, বাকী 

অর্ধেক জলে যেদিন লজেন্স তৈরী হবে তার ৪--৫ ঘঃ আগে গর্দ ভেজালেই 
চলবে। এরপর ছু-রকম দের জল একলঙ্গে মিশিয়ে গরম করতে হবে। 

তবে এর আগে ছুরকমের গঁদের জল যদি ছেকে নেওয়া যায় আরও তাল হয়। 

জল একটু গরম হলেই পাউডার কোকো মিশিয়ে দিতে হবে। কোকো 

সম্পূর্ণভাবে না মেশা পর্যস্ত নাড়তে হবে । কোকো গলে যাবার পর চিনি ও 
ভ্যানলিন একসঙ্গে মিশিয়ে গরম কোকো! ও গ্দ মিশ্রিত জলে ঢেলে দিতে 

হবে। মৃহব আচে জাল দ্দিতে দিতে যখন জল শুকিয়ে কাদার ম'ত হয়ে যাৰে 

তখন একটি থালায় ঢেলে সাইজ ম”ত কেটে অল্প আচে শুকিয়ে নিতে হবে। 

পিপারমেন্ট লজেন্স ঃ_চিনি ৫০০ গ্রাম, একাপিয়া গদ ৪ গ্রাম, 
পিপারমেপ্ট অয়েল ৪০ ফৌটা। ঠিক আগের মতই লজেন্স তৈরী করার 
একদ্রিন আগে একা সিয়! গদ ভিজিযে রাখতে হবে । এবার চিনি ও গ্দ মিশ্রিত 

জল একসঙ্গে উনানে চাপিয়ে দিয়ে নাড়তে হবে। যখন বেশ ঘন হয়ে যাৰে 

তখন আচ থেকে নামিয়ে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা হবার মুখে পিপারমেন্ট অয়েল 

মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছাচে ঢেলে দিতে হবে । এখানে একট] কথা সবার মনে 

বাখ! দরকার যা! লজেন্স বা ট্রাফ তৈরি করবেন তীর! যেন ঠিক বর্ষার সময়টা 
নাকরেন। কারণ এ সময় বাতাসে জলীয় কণণ বেশী থাকায় ছাচে দেওয়া 

লজেন্স বা ট্রফি শুকতে চায় না। আবার অনেক নষ্ট হয়েযায়। তাই এই 

সময় না করাই ভাল। 

ক্রীম ট্রফি £_-চিনি ২ কেজি, জল ৫০০ গ্রাম, ক্রীম অফ টাটার আধ 
চামচ, মাখন ১৫ গ্রাম, এনেন্স অফ ভ্যানিলা ২* ফোটা, ওয়াক্স পেপার যে 
পরিমাণ দরকার হয়। প্রথমে মাপ অনুযায়ী জল দিয়ে হাড়ি আচে চাপিয়ে 
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দিতে হবে। জল যখন ফুটে উঠবে তখন চিনি মিশিয়ে নাড়তে হবে। চিনি 

গলে যাবার পর ক্রীম দিয়ে চিনি ও জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 
এই মিশ্রণ খন কাদার ম'ত হয়ে যাবে তখন মাখন ভালভাবে গলিয়ে নিয়ে 

ইীড়িতে ঢেলে দিতে হবে। মাখন ঢাল! হয়ে গেলে আর নাড়া চলবে না। 

কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর এসেন্স মিশিয়ে পেনদিলের ম'ত গ্রিক করে নিয়ে 

ওয়াক্স পেপারে মুড়ে নিতে হবে। 

চকেলেট :__কোকে। পাউভার ৩ পাউও, চিনি ৭ পাউণ্ড, গুড়া ছুধ 

৪ পাউণ্ড, এসেন্স অফ. ভ্যানিলা ১৫ ফোটা, জল ২ কেজি। প্রথমে আলাদা 
একটা পাত্রে কোকে। পাউডার, চিনি ও গু'ড়া ছুধ একসঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে 

নিতে হবে। এবার এ মিশ্রণটি একটি এ্যানামেলের হাঁড়িতে ঢেলে আগুনে 

চাপিয়ে দিয়ে বেশ ঘন করেজাল দিতে হবে। যখন থকৃথকে কাদার ম”ত 

হয়ে যাবে তখন আচ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেন্স-_অফ.-ভ্যানিলা দিয়ে বেশ 

ভালভাবে নাড়তে হবে । এবার ছণাচে ঢেলে দিলেই চকোলেট তৈরী হয়ে 
গেল। 

বন্.বন্ :-খুবানীর শান ও প্কোজ সামান্ত পরিমাণ। সিত্বিক এযাসিড 
এক গ্রেণ। এই ছুটি প্রথমে ভালভাবে বেটে নিয়ে তাতে এসেন্স-অফ.- 

র্যাপলবেরী ৩ ফোঁটা মিশিয়ে নিতে হবে। এবার একটি পাথরের বড় থালায় 

ঢেলে নিয়ে বাজারে চল“ত বন্-বন্ সাইজের মত গোল করে নিতে হবে। এটি 
হ'ল এক ভাগ ব৷ প্রথম পর্যায় বল। চলে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে এক বোতল গোলাপ জলে এক আউন্ম জিলেটিন ভিজিয়ে 

নিতে হবে। ভিজে যাবার পর তাতে একভব্রি ফটকিবি দিয়ে গরম করে নিতে 

হবে। ময়লাটা কেটে গেলেই নামিয়ে ছে'কে নিতে হবে। এবার এ 

ফটুকিরি ও জিলেটিন জলে ৭৫০ গ্রাম চিনি দিয়ে ফের আচে চাপিয়ে দিতে 

হবে। এই সমন্ন লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুড়ে নাযায়। রস যখন বেশ ঘন 

হয়ে যাবে তখন নামিয়ে ফেলতে হবে । কিছুটা গরম থাকতে থাকতে প্রথম 

পর্যায়ে তৈরী বন্-বন্গুলি অর্ধেকটি এ রসে ডুবিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। 
আবার অল্প কিছুক্ষণ বাদে আগের ম'ত বাঁকি অর্ধেক রসে ডুবিয়ে শুকিয়ে নিতে 
হবে। এইভাবে ঘণ্ট1 ছুই রাখার পর বন্-বন্গুলি আপনা থেকেই মহ্ণ ও 

উদ্দ্ল হয়ে ষাবে। শেষকালে কাগজে মুড়ে দ্বিলেই বন্-বন্ বাজারে বিক্রীর 
উপধোগী হয়ে ষাবে। 
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আগের দিকে যে সব শিল্প নিযে আলোচনা কর! হয়েছে সেগুলি ঠিক কুটার 
শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না । বরঞ্চ বলা যায় ক্ষুত্র শিল্পের অস্তরতৃক্ত। এই শিশ্প- 

গুলি একটু শহরের মধ্যে হলে ভাল হয়। কিন্তু এমন কতকগুলি ক্ষুত্র কুটার 

শিল্প আছে যা গ্রামের মধ্যে করলে ভাল হয়। বিশেষ করে যাঁর কীঁচামাল 

প্রধানতঃ কৃষিতিত্বিক । ঠিক এই রকম একটি শিল্প লিমন দিরাঁপ। 

এবার আপা যাক লিমন পিরাপ কি? অনেকেই হয়তো! লক্ষ্য করেছেন 

যে, প্রায় প্রত্যেকটি বড় ঝড় দোকানে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বৌতলে নান! 

রকমের সিরাপ বিক্রী হচ্ছে । চার টাকার নিচে কোন পিরাপ নেই। অথচ 

যদ্দি এটাকে ঠিক ম'ত করা যায় তবে ৬৫* মিঃ লিঃ বা এক বোতলের দাম পড়ে 

“ছু” টাকার নিচে । এবার তাহলে ভেবে দেখুন রোজ ২৫ বোতল করে যদি 

সিরাপ তৈরী করা যায় তবে লাভের পরিমাণট1 কি রকন্র দাড়াবে । 

সাধারণভাবে লিমন সিরাপ তৈরী করতে গেলে একটি ছোট ঘর হলেই 

কাজ চলে যাবে। সাইজটাঁও বলে দিচ্ছি ঘ্দি ৯১১১ ফুট মাপের হয় তাতেও 

ক্ষতি নেই । বে ঘরটি এমনভাবে হওয়া চাই যেখানে একটি উনান জলবে এবং 

তার জন্য যেন ঘরের কোন ক্ষতি না হয়। এর প্রধান কীচামাল হলে! ছুটি। 

(১) পাতিলেবু, (২) চিনি। প্রথমটি পাওয়া খুবই সহজ । বিশেষ করে গ্রাম 

অঞ্চলে। যাঁরা প্ররুতপক্ষে এই ব্যবসা করতে চান তাঁরা কিছুট1 জায়গায় বার 

মাপ ফলন হয় এমন জাতের পাতি লেবুর গাছ ১৫০টি যদি লাগান তবে কাচা 

মালের অভাঁব কোন দ্বিন হবে না । যেটুকু অভাব হবে স্থানীয় এলাকা থেকে 

নিশ্চয় পাওয়া যাবে। 

সব থেকে বড় কথা এর জন্য ব্লক ক্যাপিটেল দরকার হয় না। একটি 

স্টেনলেস্ গ্রিলের কড়াই ও একটি খুস্তি, এই ছুটি কিনতে সাতশো! আটশো! 

টাক1 লাগবে । যদি এই টাঁকাটাও কারও পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তৰে 

মাটির কড়াই হোলেও চলবে । মনে রাখতে হবে কোন মতেই লোহার কড়াই 

ব্যবহার কর! চলবে না। মাটির কড়াই হলে কাঠের খুস্তি ব্যবহার করতে 

হবে। 

বর্তমান বাজারে ঘে সব সিরাপ বিক্রী হয় তা অধিকাংশ নকল অর্থাৎ 

পিনথেটিক লিমন এসেন্স চিনির রসের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী হয়। এখানে হে 
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পদ্ধতি উল্লেখ কর] হচ্ছে তা একদিকে খেতে যেমন ভাল হবে তেমনি শরীবের 

দিক দিয়েও কোন ক্ষতি করবে না। আর নিজে যর ঠিকমত করা যায় তবে 
কোন বাইরের লোক রাখার দরকার পড়ে না । ২৫ বোতন্স মাল তৈরী করতে 

মোট ঘণ্টা ছুয়েক সময় লাগে । 

কিভাবে এটি তৈরী করতে হবে তাও জানিয়ে দিচ্ছি। পাতি লেবুর রস 
১ কেজি, পাতি লেবুর খোলা ২৯ গ্রাম, চিনি ১ কেজি, জল ৪** মিঃ লি: 
প্রথমে লেবুর রস মৃদু আচে চাঁপিয়ে দিতে হবে । একটু ফুটে উঠলে তাতে 

পাঁতিলেবুর খোসাগুলি খুব ছোট ছোট করে কুচিয়ে বেশ খানিকটা সেদ্ধ করে 

নিতে হছৰে। এর পর সব চিনি ও জল দিতে হবে। এই সময় একটু জোরে 

নাড়তে হবে। চিনি পুরে! গলে যাবার পর নামিয়ে রেখে ঢাক] দিয়ে রাখতে 

হবে। এইভাবে প্রায় বার ণ্টা থাকবে। তারপর পরিফার কাপড় দিয়ে 
ছেকে নিলেই লিমন দিরাঁপ খাবার উপযুক্ত হবে। অনেকে রংট1 একটু ভাল 

করার জন্ত দামান্য পরিমাণ হলুদ রং মিশিয়ে দেন। অবশ্য ন] দিলেও কোন 
ক্ষতি নেই। তবে দিলে দেখতে আরও একটু ভাল হবে। 

আরও একট! কথা জানা দরকার । লেবুর খোসাগুলো! যখন লেবুররসের 
সঙ্গে ফোটাঁন হবে তখন যেন ৰেশি নাড়া না হয় বা অনেকক্ষণ ধরে ফোটানও 

না হুয়। তা হলে পিরাপ ঠেঁত হয়ে যাবে। যে হিসাব দেওয়া হ'ল যদি 

পরিমাণ বাড়াতে যাওয়। হয় তবে ছু গুণ, তিন গুণ, বা চার গুণ, এই হারে 

বাড়ালেই চলবে । 

ভিনিগার 

সামান্ টাকা মূলধন নিয়ে গ্রামে অথবা শহরে এই শিল্প আরভ করা] যেতে 

পারে। ছোট আকারে করে আর লাভ বেশী থাকায়, এটিকে লাভজনক ক্ষুত্র 

কুটার শিল্পের পর্যায়ে ধরা যেতে পারে । যে কোন রকম ব্যবসা করতে গেলে 

জিনিষ পত্র কেনার জন্য সামান্ত কিছু টাকা লাগেই। কিন্ত ভিনিগার তৈরী 
করতে গেলে সেই সামান্ত খরচ টুকুও লাগে না। কেবল কাচা মাল কেনার 
জন্ত ঘা টাকার দরকার হয়। ৫€* থেকে ৬* কেজি জল ধরে এই রকম একটি 

বড় মাটির জালা ও মুখে ঢাক! দেবার জন্য এ মাপের একটি মাটির সরা হলেই 



ভিনিগার ১৬৭ 

কাজ চলে যাবে। যদদিবেশী করে করতে হয় তবে জালার সংখ্যা বাড়িয়ে 

দিলেই হবে। 
এখন দেখা যাঁক কি কি জিনিষ লগে এটি তৈরী করতে? (১) ভেলি গুড় 

(নরম), (২) এ্যাসিটিক এযাসিড, (৩) মদের গাঁজলা, (৪ ডিস্টিল্ড ওয়াটার 
দেখা যাচ্ছে সমস্ত জিনিষ গুলির সাথে আমাদের পরিচয় আছে। তবে 

একটি কধা বঙগার আছে। খরচ আরও একটু কমান যায়, যদি ডিস্টিজ্ড 
ওয়াটারের বদলে কলের জল বা পরিষ!র পুকুরের জল ব্যবহার করা হায়। 

যেখানে এই ছু-রকমের জলের মধ্যে একটিও পাওয়া! যাবে না সেখানে ব্ধাকালে 

চৌবাচ্চায় বা কোন গর্তে বৃষ্টর জল ধরে রাখা যায় তবে সব থেকে ভাল হয়। 

কিন্ত জলের পরিমাণট1 একটু ছিসেব করে রাখা দরকার, কারণ সারা! বছর 

এ জন দিয়ে কাজ চালাতে হবে। থে সমস্ত কোম্পানি বিলিতি মদদ তৈরী করে 
দেখান থেকে মদের গজল! যোগাড় করা যেতে পারে। 

আমর! যাঁর! দাধারণ ভাবে দু বেল! ভাল, ভাত ও তরকারী খাই সে রকম 

ঘরে ভিনিগাঁরের চল খুব একটা নেই। কারণ জিনিষটি ভারতবর্ষের খাছ্যের 
তালিকায় পড়ে ন1। তাই ভিনিগার বিদেশী খাগ্ঘ ভ্রব্যের সাথে চলে বেশী। 

শহর অঞ্চলে যে সব বাড়ীতে চপ, কাটলেট, কো! প্রভৃতি নিত্য হয় ও 

হোটেলে বা বেস্তরতে এর চল খুব বেশী। সাদা কাচের বোতলে ৬৮০ মি:লি: 

মাঁপে বাজারে বিক্কী হয়। 

ফরমূল। 

ঝোঙা গুড় (আখের ) «€ লিটার 

এযামিটিক এ্যানিড ১০ গিটার 

মদের গ1জলা ১ লিটার 

জল ১০০ লিটার 

মাটির জালায় গুড়, এযাসিটিক এদিড ও মদের গাঁজলা ভালভাবে যেপে 

ঢেলে দিতে হুবে। এবার একটি কাঠের অথবা স্টেনলেস্ হিলের খুস্তির 
সাহাযো বেশ করে ঘেঁটে দিতে হবে। সমস্ত জিনিষগুলি মিশে যাবার 

পর পরিমান ম'ত জল দিয়! আবার ঘাটতে হবে। শেষকাগে জালার মুখে 

সর] চাপা নিয়ে কাদামাটি অথবা ময়দার সাহায্যে মুখটি বন্ধ করার পর চার 

সপ্তাহ বা একমাস বাদে মাল ছেঁকে নিয়ে বাজারে বিক্রী কর! চলতে পারে। 



হদেশের কুটীর শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 
কোন একটি দেশের শিল্পের অগ্রগতি মানেই-সেই দেশের আর্থিক উন্নতি। 

তাই ভারতের কুটীর শিল্পের উন্নয়নক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ভূমিকা কি হবে? 
এবার তাহলে দেখা যাক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের লক্ষা কি? সাধারণভাবে 

ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ ৰকরেছে। কিন্তু আমাদের বিগত 
পাচশালা পরিকল্পনার দিকে ঘি একটু তাকান যায় তবে দেখতে পাব 

পরিকল্পনার ৰিন্তাস ঘটেছে মিশ্র অর্থনীতিতে । তাই একদিকে ঘেমনি গড়ে 

উঠেছে বাক্তিগত উদ্যোগে শিল্প, অপর দিকে তেমনি বাষ্রায়ত্ত শিল্পও এগিয়ে 

গেছে তার সাথে । এই পরিকল্পন! প্রথমে শ্তরু হয়েছিল £ইং ১৯৫১ সালে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথ! মনে বাঁখতে হবে মিশ্র অর্থনীতির অন্যতম 

বৈশিষ্টা হচ্ছে বা্রীয় উদ্োগের পরিচালনায় শিল্প ক্রমশ:ই বাড়তে থাকে । 

তাই ১৯৫১ সালে যেখানে বাষ্টরায়ত্ শিল্পলংস্থা ছিল মাত্র পাচটি, ১৯৬৮ সালে 
মার্চের শেষে হিদেৰ করে দেখা যায় তা দাড়িয়েছে মে।ট ভিরিশটিতে। 

এখন দেখা যাচ্ছে গত সতের বছরে মোট *৮টি বা্রায়ত্ত শিল্পসংস্থা 
উৎপাদনের কাজে এগিয়ে এসেছে । এট] কিন্তু খুব আশার কথা! নয়। যেখানে 

কোটি কোটি শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত বেক'র সেখানে মাত্র ৭৮টি সরকারী উৎপাদন 
সংস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। ফলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন ছুটোই 
ভীষণভাবে বাহত হয়েছে। এ তো! গেল সরকারী নমুনার একটি দিক। অপর 

'দিকে রয়েছে, ব্যক্তিগত মালিকানায় ও পরিচালনায় বে-সরকারী উদ্যোগ । 

এখানেও সেই একই ব্যর্থতার ঢেউ এসে লেগেছে, কারণ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও 

সর্বশেষ মূলধনের অভাব । তাই বে-সরকারী ইউনিটগুলি তো! বাড়তেই পারেনি 
'উপরস্ত বিগত কয়েকটি বছর ধরে চরম পরিশ্রম করতে হয়েছে নিজেদের বেঁচে 

খাকার জন্য । ফলে এসব জায়গায় নতুন কোন কাজের স্থযোগ তো ঘটেই 

নি, উপরদ্ধ পরিশ্রমের তুলনায় উপযুক্ত মজুরি না পাওয়ায় শ্রমিক ও মালিকের 

সম্পর্ক অনেক নিচে নেমে গেছে। সর্বশেষ ফল দীড়িয়েছে, একটি ছুটি করে 

প্রায় অর্ধেক শিল্পলংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে । এই সব বার্তার একটি মাজ কারণ 

হিসাবে বলা! যেতে পারে, মিশ্র অর্থনীতির ফলে সরকারী উদ্যোগে বা 

বে-সরকাঁবী উদ্ভোগে শিল্প নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে এগিয়ে ঘেতে পারে নি। 

আজ তাই ভারতে বেকার মমস্যা| একট! বিরাট সমস্ত! হয়ে দেখা দিয়েছে । 



হ্বদেশের কুটার শিল্প ও রাই্্রীয়ত্ত ব্যাঙ্ক ১৬৯ 

দেখ যায় ভারতে প্রায় ৰেকারের সংখ্যা ছয় কোটির কাছাকাছি। আবার 
সার1 এশিয়াতে বেকারের সংখ্য| ত্রিশ কোটি। ঠিক এই অবস্থা যদি বজায় 

থাকে তবে আগামী এক দশকের এই সংখা! বেড়ে গিয়ে দাড়াবে ২২ কোটিতে । 

এই সমস্যার সমাধান যে কি তা সরকার পরিষফার করে কিছুই বলতে পারছেন 

না। তবে সরকারী মহল শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে 

গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু কৃষি-ভিত্বিক শিল্লোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম বা 

আধা শহরে আরও কর্মসংস্থানের সৃযোগ না! বাড়লে এ সমস্যার পমাঁধান হওয়া 

খুব শক্ত। 

উন্নত ও শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে যেভাবে মূল ধনন্তরপ্রধান শিল্প প্রসার 

ঘটেছে, অনুন্নত দেশে তা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ভিত্তি হতে পারে না। 

ক্ুত্র কুটার শিল্প ও কৃষি শিল্প কর্মস্থচীর ভিত্তিতে আমাদের ম'ত অনুন্নত 

'দেশগুপির বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে হবে। এর প্রতাক্ষ ফল আমর! 

দেখতে পেয়েছি এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশে । এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় আজ 

জাপান পশ্চিমী দেশগুলির সাথে বৈষক্সিক উন্নতিতে পাল্লা! দিতে সক্ষম হয়েছে। 

খুব বিরাট শিল্পে মূলধন বিনিযোগ না কবে গ্রামে বা আধা শহরে কৃষিকর্মের 

পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্পগুলিকে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হিলাবে 
গ্রহণ করলে সমস্যা! অনেকট! সহজ হয়ে যাবে। আর ফলও পাওয়া যাবে 

তাড়াতাড়ি। ঠিক এই কারণে আজ চতুর্থ পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার কাজ 
শুরু করার আগেই বুঝতে পারছি বৃহৎ শিল্পের সাথে ক্ষুদ্র ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের 

ওপর নজর ন] দিয়ে কতখানি ভুল আমাদের হয়ে গেছে 
একেবারে শেষ সময় দেশের ১৪টি ব্যাঙ্ক সরকার ব্াষ্ট্রায়ন্ত করে 

'দেশবাপীর সামনে কিছুটা! আশার আলো! দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আর 

একথাও ঠিক যে, কোঁন একটি স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সেই দেশের 

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ একটি সছায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। 

এদেশের এই বিপধ্যন্ত অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে, বাষ্ট্ায়ত্ত ব্যাঙ্ক, মরকার ও 

দেশবাঁণীর সামনে একটি প্রস্তাব রাঁখছি। অবশ্ট এট! খুব নতুন জিনিষ নয়। 
বেশ কিছুদিন আগে থেকেই রাজ্য সরকার এগিয়েছেন। কিন্তু ঠিকমত 
প্রয়োগ না হওয়ার ফলে ও ব্যাপক বিস্তার লাভ না করায় তার প্রত্যক্ষ ফল 

আমরা পাইনি । 
সরকারের বদলে ব্যাঙ্ক, পরিবহণ ও অন্তান্ত ব্যবস্থার সুযোগ স্থবিধা 
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বুঝে নিজে জমি কিনে তাতে ছোট বড় ও মাঝারি শেড করে দেবে। 
সেই সব শেডে জল, বিছ্বাৎ সহ সমস্ত রকম সুযোগ স্ববিধা থাকবে । 

যাদবের ইচ্ছে আছে অথচ সুযোগ সথবিধা না থাকার ফলে কিছু করতে পারছেন 

না তারা, এবং মাঝাবি শিল্পগুলি সমবায় ভিত্তিতে কিছু বেকার যুবক এ কম 

াঘা0091গঠা &া। গ্াঞ্যাতয়ে সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন । এতে 

একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমীধান হবে ও দেশে শিল্পের প্রপার হবে,, 

অন্যদিকে শেডের ভাড়াবাব্দ ব্যাঙ্কের একট! আলাদ1 আয় হবে ও গুত্যক্ষ 

ভাবে প্রত্যেকটি ইউনিটের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ দেবার সুযোগ 

ঘটবে। অবশ্য এ রকম [বা0৪712ঞ1। 7814 গৃণ্ন-য়ে একটি করে শাখা 

অফিদ খুলতে হবে। আজকাল ব্যাঙ্ক যে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছে, 

এতে এক কাজে দুটি কাই হবে। এঁ শাখা অফিসগুলি কষি কাজেও অনেক 

সমম্ম দিতে পারবে । এইভাবে কাজ হলে ব্যাঙ্ক ও গ্রামের মাচষের সঙ্গে 

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে যাবে। 

এখন দ্বেখা যাক এই রকম [াব7010147) 71875 কটি হবে ও কি 

রকম জায়গায় হবে। প্রথমে ২* মাইল অন্তর এই ধরণের 11514) করা 
চলতে পারে । হদ্দি ভাল ফল পাওয়! যায় তবে এ ব্যবধান কমিয়ে প্রতি দশ 

মাইল অন্তর করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় করণ 

হওয়ার পর কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মেপিন-পত্র কেনার জন্য অর্থ 
খণ দেওয়াতেও ঠিকমত তা কাজে লাগেনি । কিন্ত এ স্ধেত্রে ব্যাঙ্ক কোন মতেই 

মেপিন কেনার টাকা লোজান্জি কোন লোকের হাতে দেবে না। কতকগুলি 
নির্দিউ ছোট কোম্পানি আগে থাকতে ঠিক করে রাখতে হবে । সেট! অবশ্য 

ব্যাঙ্ক করবে। এবার যে ব্যক্তি বা কোন সংস্থা মেসিনপত্র কেনার জন্য 

খণ চাইবেন তখন ব্যাঙ্ক তাদের প্রয়োজন জেনে নিয়ে নির্দিষ্ট কোম্পানিকে এঁ 

মেসিন সরবরাহ করতে আদেশ দেবেন। এখন এ সমস্ত কোম্পানি মেসিন 

তৈরী করে নির্দিই শেডে বলিয়ে দিয়ে ও চালু করে তবে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
নেবেন। এখন শিল্প চালাবার জন্য যেটুকু অর্থ দরকার সেই পঠিমান অর্থ 

যে শিল্পটি চালাচ্ছেন তার হাতে ব্যাঙ্ক দেবে। 

জায়গা ও মূলধনের সমস্যা মিটলেও একটি জিনিষ এখন বাকী থেকে যাচ্ছে, 
ত! বিক্রয় করার সমন্ত!। থিনি শিক্প প্রতিষ্ঠানটি গড়ছেন তিনি নিজে 

বাজারে বিক্রী করতে পারেন। কিন্তু যদ্দি তার হ্বারা সম্ভব না হয় তবে সে 
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ক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সরকারী দূর থাকবে । 
যদি কেউ এইখানে বিক্রী করতে আসেন তবে এ নির্দিষ্ট দরে বিভ্রী করতে 

হবে। অবশ্ত সরকারী দরট! বাজার থেকে একটু কম থাকবে। বাজার 
দর বেশী থাকার ফলে যাতে উৎপাদনকারী বাঁজাবে প্রথম বিক্রী করে পয়সা! 

একটু বেশী পান। উৎপাদ্নকারীকে উৎসাহ দেবার এটাও একটা অন্যতম 

ধিক। যে সব মাল সবুকার কিনবেন তাকেও বিক্রী করতে হবে। তাই 

বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় শহরে ছু-তিনটি শোরুম খুলতে হুবে। ধীরে 

ধীরে বিদেশে বন্ধু রাষ্ট্রগুপির শহরেও এই ধরণের শোরুম খুলে চাহিদা 

হ্াষ্টি করতে হবে। তাই ]1বা0921) 7097'ণশয-য়ের সঙ্গে সরকারের 

তরফ থেকে একটি করে 'ম&) 80097 বা গুদাম রাখতে হবে। ঠিক 

এই রকম ব্যাবস্থা গ্রহণ করে জাপান আজ কেবল আমেরিকায্র বছরে বাঁশের 

পর্দা চালান দিয়ে তিন লক্ষ টাকা রোজগার করে। এই রকম একটি মাক 

জিনিষের নাম উল্লেখ করলাম । আরও হাজার হাজার জিনিষ রয়েছে যা বিদেশে 

বিক্রী করে জাপাঁন দিন দিন দেশের উন্নতি করছে। 

সকলের সুবিধার জন্ত ও বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট 

কুটার ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। সবদ্দিক বিবেচনা করে ও 

কাচামালের যোগান বুঝে শিল্পগুলি গড়ে তুলতে পার! যাবে। 

বলায়নিক দ্রব্য থেকে যে শিল্প স্থাপন করা যাবে সেই গুলির তাঁলিক]। 

(১) লেখার কালি 

(২) ছাপার কালি 
(৩) জুতোব কালি 

(৪) ফিটকিৰি 
(৫) মাবান 

(৬) আগর বাতি 
(৭) তুঁতে 

(৮) ভেষজ উদ্ভিত থেকে শধধ তৈরী 

(৯) কাচ তৈরী 
(১০) দেশলাই, 

(১১) প্যাডের কালি 



১, 

(১২) 
(১৩) 

(১৪) 

(১৫) 

(৬১৬) 

(১৭) 

(১৮) 
» (১৯) 

(২০) 

(২১) 

(২২) 
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6২৪) 

(২৫) 

(২৬) 
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(৩) 
(৪) 
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(৮) 
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গালা 
বাজী তৈরী 

বং তৈরী 
নাইট্রিক আমিড 

মোডিয়াম কার্বনেট 

" লিপস্টিক 

নেল পালিশ 

ন্সো 

বিভিন্ন প্রকারের গন্ধ তেল 

গঁ্দ, শিরীষ, ধুনা ও রজন তৈরী 
ফিনাইল 

লোহা কাটা তেল 

রূবারের জিনিষ 

সেলুলয়েড শিল্প 
লবণ তৈরী 
আতর 

মিলিকেট 

সিরাপ, সোডা, লেমনড প্রভৃতি । 

খান্ভ ও তার সহযোগী শিল্প ভালিক।। 

বিস্কুট, কেক ও কুটি 

ঘি, মাখন ও পনীর 

যব, ভূষি ও চালের কুঁড়ো থেকে তৈরী খাদ্য 
কোটায় বা বোতলে আচার, চাটনি, মশলা, ফল প্রভৃতি সংরক্ষণ 
ডালমুট ও বরফ তৈরী করার কারখানা 
জেলি, ভিনিগার, জ্যাম্ তৈরী 

হাস, মুগ্গা, শুকর ও মৌমাছি পালন ও সেই লক্ষে ষধূ, মোম ও সার 
উৎপাদন 

কোটায় মিষ্ট দ্রব্য সংরক্ষণ। 
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বিভিক্প ধরণের শ্রম শিল্প। 

সেলাই কল 

সাইকেলের বিভিন্ন অংশ তৈরী 

লোহার পাত থেকে বালতি, বাক্স, ট্যাঙ্ক ও আলমারি তৈরী । 
লোহার বণ্ট, পেরেক, পিন, জাল, তার, হাতা, কড়াই, দরজার 
কবজা, পাখির খাঁচা, ক্লিপ, ইছুর ধরার খাঁচা প্রভৃতি 
ইম্পাতের তৈরী চামচঃ কাটা, ছুরি, থাল!, বাটি, গেলাস ও 

চিকিৎসার জন্ত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরী 

কিমাম, জর্দা ও নম্য তৈরী 

ছাতা, ছাতার বাট ও শিক তৈরী 

সিমেণ্টের তৈরী বিভিন্ন ধরণের পাইপ, ভেন্টিলেটর ও বেঞ্চ তৈরী 

নান! প্রকারের কার্ডবোর্ডের বাক্স করার কাজ 

পীস্ কাঠ থেকে ছুরির ফ্রেম তৈরী 

নানাবিধ বাশের কাজ 

ইট, টালি, চুণ ও স্থরকির কারখানা 
ছাপার কারখান। 

সাবানের কারখান। 

ছোট খাট রবারের জিনিষ তৈরী 

হোসিম়ারী ও কাটা কাপড়ের শিল্প 

দেশলাই শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি । 

এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যেখানে গড়ে উঠবে সেই জায়গায় সরকারের 

পরিচালনায় একটি গুদাম ঘর করার কথা উল্লেখ করেছিলাম । কারণ এ সব 

কারখানায় উৎপর মালগুলি যাতে সরকার কিনে নিতে পারেন। আরও 

ভাল হয় যদ্দি উত্সাহ পেয়ে সাধারণ লোক এগিয়ে আসেন বে-.সরকারী 

ভাবে এ রকম গুদাম ঘর করতে। ফলে একদিকে যেমন উৎ্দাহ পেয়ে শিল্প- 
গুলি বিস্তার লাভ করবে অন্যদ্দিকে বিক্রয় পন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। 



গ্রস্থহান্নি্র হিমন্সে বিভিজ্স পতিকান্র মতামত 

নিক বন্থুমতীঃ 

আমাদের দেশে একটি কথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, '“বাঁণিজ্যে বলতে 

লশ্ষ্দীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি |” ব্যবস! হারাই লক্ষ্মী লাভ হুয় এবং এই ব্যবস! রূপ 

গ্রহণ করে শিল্পদ্রব্যের সহযোগিতায় । ম্বদেশের উন্নয়ন বিষয়েও শিল্পের 

প্রভাব প্রভৃত। ভারতে শিল্প--বাণিজোর ক্ষেত্রে অন্যান্ত জাতির তুলনায় 

বাঙালীর স্থান আজ পর্বনিম্নে। এককালে আচাধ পি, সি, বায় এ সম্বন্ধে 

ৰাঙালীকে বন উপদেশ দিয়েছিলেন । বৃহৎ শিল্প ব্যবস! ব্যতীত ছোটখাট 

এমন অনেক শিল্প আছে, যা স্বল্প যুলধনে অনেকেই নিজ পরিশ্রমের দ্বারা সার্থক 
করে তুলতে পারেন। বর্তমানে শিক্ষিত বেকার ব্যক্তিদের এ সম্বন্ধে অবহিত 

হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

“শ্বদেশ ও শিল্প” গ্রন্থথানি এপ্দিক থেকে একটি পরম ছিতকারী বন্ধু 

বিশেষ। এই গ্রন্থের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তি সমূহের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু 
বস্তর নির্মাণ প্রণালী এমন হ্বন্দরতাবে হিসাব ও ফরমূলাসহ ধরে দেও; 
হয়েছে যা থেকে যে কোন ব্যক্তিই সেই বস্ত সহজে তৈরী করে ব্যবসা কৰে 

লাভবান হতে পারবেন । বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রস্থের 

উপযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এতে জর্দা, তরল আলতা, চকোলেট ও 

লজেন্স, সিরাপ, ভ্যানিশিং ক্রীম, লিকুয়িভ মোপ, দিয়াশলাই, টর্চের ব্যাটারী, 

সাবান, নেল পালিশ, ভিনিগার, মোমবাতি, লেখার কালি থেকে আরম্ভ করে 

হেন প্রিনিষ নেই যা তৈরীর বিশদ পদ্ধতি দেওয়া নেই। 

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করে সত্যই একটি ভাল 
কাজ করেছেন। গ্রন্থের প্রারস্ভে তার “গোড়ার কথা” রচনাটিও স্থলিখিত 

ও তথ্যপূর্ণ। * 

সাপ্তাহিক বন্থুমতী £ 

আজকের এই বেকার সমস্যার দিনে বিরাটসংখ্যক বেকার যুবকদের 

মধ্য থেকে কেউ কেউ এগিয়ে এসে নিজেবা যাতে কিছু চেষ্টা করতে পারেন, 

সেই উদ্দেশ্তেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শিল্পের মত প্রয়োজনভিত্তিক জিনিষ 



৬ 

যাতে অনায়াসে বুঝতে পারা যায় এবং কোন মতেও নিরপ না! লাগে, তারই 

সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। লিকুইড ফিনাইল, বেরিয়াম 

এক্স রে মিল, ত্যানিসিং ক্রীম, ডিসটিন্ড ওয়াটার, সার্জিকাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ, 
কাটিং অয়েল, রবার র্লোয়িং এজেণ্ট, বিটা নাফথখল, লিঃন সিরাপ, কপার 
সালফেট এবং আরও জসংখ্য নিত্য প্রয্োজনীয় পদার্থ কেমন করে লাভজনক 

উপায়ে প্রস্তুত কর! যায়, তার স্থলিখিত বিবহুণ রয়েছে এই গ্রন্থে। 

অনেকেই একটা কথা ভুলে যান যে, মাতৃভাষা এবং মাতৃতৃমির শ্রীবৃদ্ধির 
মত কেবল নাটক, উপন্তাঁস, গল্প ও কবিতা লিখলেই চলে। ফলিত বিজ্ঞানের 

নানা! শাখার সাহিত্যিক প্ররয়াসত্ত অতীব প্রয়োজনীয় । বাংল! ভাষায় এমন 

গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাই সুভাষ বাবুর প্রচেষ্টাকে আমরা অকুষ্ঠিত 
অভিবাদন জানাচ্ছি । বহু পরিশ্রম এবং লেখাপড়া করেই এমন একটি গ্রন্থ 

বচন! করা যায়। 

বেতার জগৎ £ 

খুবই অঙ্িনব ধরনের একখানি বই। অত্যন্ত অল্প খরচে এবং সম্পূর্ণভাবে 

'নজন্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে যে সকল শিল্প প্রচেষ্টাকে উপজীব্য করে অর্থ 

রোজগাবের ব্যবস্থা করা যায় তৎ্সম্পর্কে এই বইটি খুবই কার্ষকবী। বইটিতে 

এমন সমস্ত তথ্যের সমাবেশ করা হয়েছে যা অনেন্ দুক্পাপ্য বই না 

ঘাটলে জানা যায় না। এককথায় লেখক এই বইখানির মাধ্যমে সামাজিক 

জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অনেক মূলাবান তথ্যের সমাবেশ করে আমদের 
স্বদেশী শিল্পোৎপাঁদনের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য রীতিমত এক দলিল পেশ 

করেছেন। 

অমৃত 
জনস্ফীতি, কর্মসম্প্রনারণের অস্থবিধা, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাৰ চালু 

কলকারখানাগুলি একাধিক কারণে বন্ধ হয়েযাওয়া ইত্যাদি কারণে বেকার 

সমস্যা এদেশে প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে। নানান পরিকল্পনা! করেও সরকার 

হালে পানি পাচ্ছেন ন1। 



এই নমন্তা সমাধানের একটি উপায় আংশিক ভাবে আছে তা হ'ল 

চাকরীর জন্তে কাঙালের মত অপেক্ষায় না থেকে দামান্ত কিছু পুঁজি নিক্কে 

শিল্প সামগ্রী তৈরী ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা, বিশেষ করে যখন 

জাতীয়করণকৃঙ ব্যাঙ্ক থেকে সহজ সর্তে খণদান করা হচ্ছে। তাছাড়া 

সরকারী সুত্রে কিছু আধিক সহায়তা উদ্ধার ভাবে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। 

আলোচ্য বইটিতে শ্রীচট্রোপাধ্যায় পঞ্চাশ রকমের নানান ধরণের শিল্প- 

সামগ্রী তৈরীর বীতি- প্রকরণ কাচামাল পাবার বিস্তৃত তথ্য সরকারী 

অর্থান্কুল্য কোথায় পাওয়া যাবে, কাকে কিভাবে লিখতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে 
বিস্তৃতভাবে সরল ভাষায় আলোচন1] করেছেন। 

এইসব কারণেই বাজার চলতি আরে! পাঁচটা বইয়ের চেয়ে “শ্বদেশ ও শিল্প” 

হয়ে উঠেছে সবচেঞ্জে নির্ভরযোগা গ্রন্থ। 

দেশ £ 

পশ্চিমবঙ্গের বেকার- সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প 

স্থাপন করা দরকার । আর এ ব্যাপারে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিল্প থে 

অনেক কম টাকায় বেশী লোকের কাজ দেওয়া যায়, সে কথা সকলেই 
বলছেন। সরকারও বাদ যাচ্ছেন না। কিন্তু কেমন করে ছোটখাট শিল্প, 

গড়ে তোল! যায়, সে বিষয়ে বেকার যুবকেরা কোনও খোজ পাচ্ছেন না। 

মন্ত্রীদের ধরলে তারা সেক্রেটারীদের দেখিয়ে দেন, সেক্রেটারির আবার অন্য 

দফতরে পাঠান । এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচট্োপাধ্যায়ের “দেশ ও শিল্প” গ্রন্থটি 

খুবই মৃন্যবান। পশ্চিমবঙ্গের ৰিভিন্ন এলাকায় কত রকমের শিল্প স্বাপন করা 
যায়, কোথায় তাদের বাজার, কত টাকা লগ্রী করতে হবে, সবই মোটামুটি. 

বলা হয়েছে । লিকুইড ফিনাইল, নাইট্রোবেনজিন, বিভিন্ন জাতের সাবান, কাচ, 

স্থব_-পলিপ, বং দিয়াশলাই, বিভিন্ন ধরনের পাউডার ও ভ্যানিশিং ক্রীম, 

চকোলেট, সাঞ্জিক্যাল গজও ব্যাণ্ডেজ, ব্রীচিং পাউডার, বিস্কুট প্রভৃতি ৪৭টি: 

পণ্যন্রব্য উৎপাদনের বিষয় বধিত হয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানি করতে. 

হয়, এমন কয়েকটি বাসায়ণিক ত্রব্য ও এদেশে কীভাবে উৎপাদন করা যায়, 

বর্তমান গ্রন্থে তাও জানা যাবে। পূর্ব ভারতে নারিকেল ছোবড়ার শিল্প,. 

ত্রিপুরায় বাশ থেকে কুটির শিল্প, মেঘালয়ে বন--সম্পদের ভিত্তিতে কী ধরণেক 



শিল্প গড়ে উঠেছে তার আলোচনা ও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বৃহৎ্শিল্পের 

জন্য কননালট্যাণ্ট ব্যবস্থা চালু আছে, ক্ষুদ্রশিল্পর সম্প্রসারণের ব্যাপারে 
কন্পালট্যান্ট বাবস্থা প্রবর্তনের যে স্থযৌগ আছে, বইটি পড়ে সে কথাই মনে 

হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এবং রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দফতর যদি 

বইটিতে প্রস্তাবিত শিল্প স্থাপনে অর্থ সাহায্য করিতে উদ্যোগী হন, তা হলেও 
এ রাজ্যের ছোট বড় শহরে ও গঞ্জে হাজার হান্গার যুবকের কর্মপংস্থান হবে! 

আনন্দ বাজার পত্রিক। 2 
বেকার সমস্য! সমাধানে নানা মনির নানা মত। এই গ্রস্থেও তারই 

কিছুটা! ইঙ্গিত আছে। তাছাড়া, অতান্ত সহজ ভাষায় শিল্পের মত নীরস 
বিষয় অনায়াসে বোঝান হয্জেছে। বাঁডালী ঘুব সমাজে এই বইয়ের প্রচার 

হওয়! দরকার । শ্বাবলম্বী হওয়ার মত ব্ত তথ্যঃ বহু নির্দেশ গ্রন্থকার 

দিয়েছেন । 

যুগান্তর পত্রিকা £ 
প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় অথচ সহজসাধ্য শিল্প দ্রবা উত্পাদনের অনেকগুলো 

প্রক্রিয়া যা সহজেই করা যায়, অথচ তাতে বেশ ঢূ' পয়সা অনায়াসে আয় হতে 

পারে, আলোচা পুস্তকে তারই বিষয়ে বল! হয়েছে । বইখানি পড়লে মনে 
হয়, ধিনি বইখাঁনি লিখেছেন, তার হাতে কলমে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে। 

দেশে আজ বেকার সমস্যা প্রবল। রাতারাতি এন্দ্রজালিক মন্ত্রে তাদুর হবাং 

নয়। আর যে কোন মূলধন নিয়ে ব্যবসায় নামলেই যে রাতারাতি বড়লোক 
হওয়া যায় তাও নয়। 

এ বইখানি অল্প মূলধনে দিয়াশলাই, চকোঞ্ছেট, লজেন্ন, লিমন সিরাপ, 

আলতা, কুমকুম, ফিনাইল, কাটিং অয়েল, ডিপটিন্ড ওয়াটার, রংশিল্প, 

স্থ-পাঁলিশ, ব্লিচিং পাউডার, মোমবাতি টর্চের ব্যাটান্মী, শ্যাম্পু ও ভিনিগার 

প্রভৃতি হরেক রকমের প্রয়োজনীয় ব্রব্য, এছাড়া নারকেল ছোবড়ার শিক্প, কাচ 
ও তার শিল্প প্রভৃতি নান! প্রকার কুটার শিল্পের তথ্য রয়েছে । বইখানি সত্যি 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের বিশ্বাস বইখানি উপকারে লাগবে। ছাপ! ও 

কাগজ ভাল। 

১৭ 
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গণবাংল। (বাংলাদেশ ) 

“স্বদেশ ও শিল্প” একটি গ্রন্থ। লিখেছেন পশ্চিম বাংলার সুভাষচন্দ্র 

চট্টোপাধায়। গ্রন্থটির নাঁম শুনে খুব উঠুদবের প্রবন্ধ সংকলন বলে ধরে 
নিয়েছিলাম ' কিন্তু বই-এর পাতায় চোখ বুলা।ত গিয়ে নিজের ভুলট1 বুঝতে 

পারলাম। বইটি শিল্প সংক্রান্ত নয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত । লিপঠিক, 
স্ব, জুভাঁবু কাশি, স।খ!ন এবং এ ধরণের "মারও গোটা পঞ্চাশেক ছোটখাট 

শিল্প প্রতিষ্ঠানের আকৃতি, গঠন প্রকৃতি, সম্ভাব্য খরচণহ ফমু্লা পর্যন্ত বিস্তারিত 
ভাঁবে আলোচন। করা হয়েছে। 

উল্লেখিত গ্রস্থটি পেয়েন্ছলাম আমার জনৈক বেকার বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি 

ফলিত রণায়নে এম, এস. দি । চাঁকরী পাচ্ছেন না অনেকদিন থেকে : তাই 
শেষ পর্যস্ত নিজের চেষ্টায় পায়ে দাড়ানোর পথ খুঁজছেন। বেকারত্বের নিবিড় 
অন্ধকাঁ৭ বন্ধুর কল্পনার বূঙে রচিত ভবিষ্যতের উজ্জল ছখধিটাকে গ্রাস করেছে। 

কিন্তু “ম্বদেশ ও শিল্প” জাতীয় গ্রন্থের মাঝে বন্ধুটি ক্সীণ আশার আলে! 
দেখছেন । আমি উত্পাহ__উদ্দীপন] দিয়ে যাচ্ছি। 

বেকারত্ব গোট1 দ্বেশটাকে গ্রাস করেছে। প্রতিটি মধ্যবিত্ত ঘ:রই ছু, 

একজন শিক্ষিত বেকার বয়েছে। “নিজেকে পরগাছ। মনে হয়, অফিন পাড়ায় 

ধর্ণা দিয়ে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় ধিনের পর দিন কাটিয়ে শুধুমাত্র নিজের 
বিবেকের কাছে দংশিত হচ্ছি।” বেকার বন্ধুটির স্গতোক্তি। কিন্তু তবুও 

বন্ধুটি আত্মবিশ্বাস হারায় নি। 

স্বাধীনতার জন্য দেশের ছেলের] হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেস্ে ! সামনে 

ছিল উজ্জপতায় ভরপুর সম্ভাবনায় পরিপুণ একটি নিটে!ল পরিচ্ছন্ন জীবনের 
ছবি । ন্বাধীনভাঁর পর তিক্তময় অভিজ্ঞতার ময়লায় স্বপ্নময় ছবিট? ভ্রমণ: 

ঝাঁপন। হয়ে যাচ্ছে! যুবকদের অনেককেই হতাশা গ্রা করেছে । কেউ 

কেউ কিক্ষু্ধ হয়ে সশমাঁজবিরোদী কাজে লিপ্ত হুয়েছে। যুব সমাজকে এ 

অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করছেন না। 

দেশে শুধুমাত্র শিক্ষিত বেকারের সংখা! সাড়ে তিন লাখ। বেকাদের 

মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের নামও তালিকাতুক্ত হয়েছে। কর্ষবিনিষধোগ 



প 

সংস্থা ছাড়াও তালিকার বাইরে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক বেকার। 
বেকার সমস্যার প্রতি সরকার কতটুকু মনযোগী সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর । 

তবে পরকারের প্রতি বেকার যুবকর্দের মনভাব খুব স্থবিধের নয়। ভবে 

শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল ন! হয়ে বেকার যুবকর| যদি 
নিজেদের পাঁয়ে দাড়ানোর চেষ্টা করেন, আমার মনে হয় ভা সংশগ্রচেষ্টার 

পরিচায়ক হবে। “ম্বদেশ ও শিল্প” জাতীয় গ্রন্থাদির সংখ্যা দেশে অপ্রচুর 
হলেও খুব অল্প নয়। কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায় ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠান 

গড়ে ওঠা খুব একটা অসাধ্য ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র দরকার কিছুটা আত্ম- 
বিশ্বাম ও উদ্যোগের । সরকারী পধায়ে এ ধরণের উদ্চোগের উত্পাহ ও 

সহযোগিতার কথাও চিন্তা কর] দরকার। 
















